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Dnr 2019-000142

Muntlig information
Sammanfattning
Trygghetsgruppen Effektiv samordning för trygghet, EST lämnar en uppföljning
över anmälda brott, åtgärder utifrån EDT-arbetet och gruppens arbete framöver.
Nästa uppföljning är den 6 november.
Karin Kåberger och Tommy Fahlander från Arbetsmiljöverket informerar om ett
hållbart arbetsliv, systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer.
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och ska se till att
arbetsmiljölagen följs ute i verksamheterna.
Helen Karlsson, HR-chef presenterar sig för kommunstyrelsens ledamöter, hon
hälsas välkommen till kommunen.
Kommundirektör Leif Schöndell informerar om Riktlinjer för ett strukturerat
miljöarbete.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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LKS § 122

2019-09-04

Dnr 2019-000091

Månadsuppföljning juni 2019 för kommunstyrelsen
Sammanfattning
Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en förhållandevis stor positiv avvikelse
mot budget till och med juni, 1,4 mnkr. I huvudsak handlar det om budgeterade
kostnader som faller ut först senare under året samt, i viss mån, vakanser på
tjänster. Totalt sett prognostiseras en budget i balans för kommunstyrelsen 2019.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning juni 2019 för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten för juni 2019.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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LKS § 123

Dnr 2019-000264

Instruktion för förvaltningschefer i Lysekils kommun
Sammanfattning
Med anledning av bestämmelser i den nya kommunallag som trädde i kraft
2018-01-01 fastställde kommunstyrelsen 2018-01-31, § 2, en instruktion för
kommundirektören. Kommunallagens reglering omfattar inte förvaltningscheferna,
men förvaltningen anser att det finns skäl för att fastställa en instruktion även för
förvaltningscheferna. Syftet är att åstadkomma en tydlighet i ledning och styrning av
kommunens verksamheter och transparens i förhållande till omvärlden när det
gäller vad som är det politiska ledarskapet och vad som är de ledande
tjänstepersonernas uppdrag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-13
Instruktion förvaltningschefer
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag att följande stycke ur förarbetena inför den
nya kommunallagen som började gälla 2018 läggs in under rubriken
Arbetsuppgifter mot politiska organ/Nämnden på sid 4 i föreslagna instruktioner:
”Det är vidare viktigt att det framgår om en fråga i underlagen är rättsligt osäker.
Både den politiska majoriteten och minoriteten ska veta att underlagen till
besluten i ärendena till styrelsen är sakliga och opartiska. Detta gäller alla
styrelsens ärenden, även sådana ärenden där styrelsen bara yttrar sig och som
ska vidare till fullmäktige för beslut.”
Samt att instruktionen för kommundirektören kompletteras med likalydande text
som i instruktionen för förvaltningscheferna.
Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag, avslag på Ronald
Rombrants tilläggsförslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan ställa sig bakom förslaget till
instruktion för förvaltningschefer i Lysekils kommun och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen ska bifalla Ronald Rombrants
tilläggsförslag eller om kommunstyrelsen ska avslå förslagen, och finner att
kommunstyrelsen avslår Ronald Rombrants tilläggsförslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Ronald Rombrants förslag
Nej-röst för avslag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster och 4-nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla Ronald
Rombrants tilläggsförslag.
Omröstningsbilaga
Ledamöter/tjg. ersättare
Parti
Jan-Olof Johansson
S
Maria Granberg, tjg. ersättare

MP

Ronald Rombrant

LP

Ja

Nej Avstår
X
X

X

Christina Gustafson

S

X

Monica Andersson, tjg. ersättare

C

X

Fredrik Häller

LP

X

Ulf Hanstål

M

X

Annette Calner, tjg. ersättare

LP

X

Yngve Berlin
Summa

K

X
5

4

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer förslaget till instruktion för förvaltningschefer i
Lysekils kommun.
Kommunstyrelsen beslutar att följande stycke ur förarbetena inför den nya
kommunallagen som började gälla 2018 läggs in under rubriken Arbetsuppgifter
mot politiska organ/Nämnden på sid 4 i föreslagna instruktioner:
”Det är vidare viktigt att det framgår om en fråga i underlagen är rättsligt osäker.
Både den politiska majoriteten och minoriteten ska veta att underlagen till besluten i
ärendena till styrelsen är sakliga och opartiska. Detta gäller alla styrelsens ärenden,
även sådana ärenden där styrelsen bara yttrar sig och som ska vidare till fullmäktige
för beslut.”
Kommunstyrelsen beslutar att instruktionen för kommundirektören kompletteras
med likalydande text som i instruktionen för förvaltningscheferna
Reservation
Samverkande partier, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet anmäler
skriftlig reservation.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningschefer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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RESERVATION från Samverkande partier, socialdemokraterna, centerpartiet
och miljöpartiet mot kommunstyrelsens beslut 2019-09-04 i ärende 3 Instruktion för förvaltningschefer i Lysekils kommun
Som styrande partier i Lysekil ser vi en poäng i att skapa styrande dokument
som är tydliga och enkla att ta till sig.
I ärendet om instruktion för förvaltningschefer i Lysekils kommun yrkade
Lysekilspartiet på ett tillägg till den föreslagna texten. Under rubriken
”Arbetsuppgifter mot politiska organ/Nämnden” ville man ha ett extra stycke
om att det ska framgå om en fråga i underlagen är rättsligt osäker samt att man
ska veta att underlagen till beslut i ärendena är sakliga och opartiska.
I förvaltningens förslag till kommunstyrelsen finns redan en text med
motsvarande innehåll. Tillägget medför därför att samma sak står med två
gånger i instruktionen till förvaltningscheferna. Resultatet av tillägget medför
knappast något av värde och bidrar inte till att skapa en ökad tydlighet för de
som ska läsa dokumentet.
Christina Gustafsson (S)
Monica Andersson (C)
Maria Granberg (Mp)
Jan-Olof Johansson (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande

7 (31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

LKS § 124

2019-09-04

Dnr 2019-000252

Synpunkter på förslag till verksamhetsplan och budget 2020 för
Fyrbodals kommunalförbund
Sammanfattning
Fyrbodals kommunalförbund har till sina medlemskommuner skickat ut förslag till
verksamhetsplan med budget för 2020. Kommunstyrelseförvaltningen menar att
förslaget är tydligt och väl strukturerat med en hög ambitionsnivå.
Det vore dock önskvärt om planen tydligare kunde beskriva hur man bättre kan
maximera nyttan av tillgången till exempelvis så tunga och inflytelsefulla forum som
kommundirektörnätverket och andra liknade nätverk.
Beslutsunderlag
Remiss från Fyrbodals kommunalförbund
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner Fyrbodals kommunalförbunds förslag till
verksamhetsplan och budget för 2020.
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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LKS § 125

Dnr 2018-000370

Förslag att iordningsställa en funktion för omklädning och dusch mm
vid Fjällaplan
Sammanfattning
Frågan om att iordningsställa dusch och omklädningsmöjligheter vid Fjällaplan har
under 2018 varit uppe i kommunstyrelsens ledningsutskott. Efter hörande av
utbildningsförvaltningen kan konstateras att det finns vare sig behov av eller
ekonomiska resurser för att iordningsställa omklädnings- och duschmöjligheter vid
Fjällaplan.
Däremot har Fjällaområdet unika möjligheter att fungera som frilufts- och
rekreationsområde ur många aspekter, något som är av stor betydelse för Lysekil
som en attraktiv kommun att leva och verka i. Ett övergripande helhetsgrepp bör
därför tas för att skapa en målbild för hur området ska utvecklas. Detta bör
inkludera även skötseln av Gullmarsskogens naturreservat som är av stor betydelse
för rekreation och friluftsliv.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-05-16, §16, samt 2018-10-24, § 30
Samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning 2018-10-24 – bildspel
Utbildningsförvaltningens utredningsrapport 2019-03-29
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag, med tilläggsförslag att:
1. Utredningen ska ske i samverkan och i dialog med föreningslivet
2. Kommundirektören ska presentera förslag på målbild för kommunstyrelsen
senast april 2020
3. Kommundirektören ges i uppdrag att tillsammans med berörda
förvaltningschefer reda ut och klargöra ansvarsförhållandena när det gäller
drift och skötsel av fjällaplan (inklusive ”omklädningshuset”), vilket ska
anmälas till kommunstyrelsen senast april 2020.
Monica Andersson (C), Yngve Berlin (K) och Christina Gustavsson (S): Bifall till
förvaltningens förslag, avslag på Ronald Rombrants tilläggsförslag.
Ulf Hanstål (M): Bifall till Ronald Rombrants förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan ställa sig bakom förslaget att godkänna
kommunstyrelseförvaltningens redovisning av ärendet. Kommundirektören ges i
uppdrag att initiera en förvaltningsövergripande utredning av en framtida målbild
för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreations- och friluftsområden och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska bifalla Ronald Rombrants
tilläggsförslag att utredningen ska ske i samverkan och i dialog med föreningslivet
mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår Ronald Rombrants tilläggsförslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Ronald Rombrants förslag
Nej-röst för avslag
Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster, 4-nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen
med ordförande utslagsröst att avslå Ronald Rombrants tilläggsförslag.
Omröstningsbilaga
Ledamöter/tjg. ersättare
Parti
Jan-Olof Johansson
S
Maria Granberg, tjg. ersättare

MP

Ronald Rombrant

LP

Ja

Nej Avstår
X
X

X

Christina Gustafson

S

X

Monica Andersson, tjg. ersättare

C

X

Fredrik Häller

LP

X

Ulf Hanstål

M

X

Annette Calner, tjg. ersättare

LP

X

Yngve Berlin
Summa

K

X
4

4

1

Fortsatt beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska bifalla Ronald Rombrants
tilläggsförslag att kommundirektören ska presentera förslag på målbild för
kommunstyrelsen senast april 2020 mot avslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Ronald Rombrants förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska bifalla Ronald Rombrants
tilläggsförslag att kommundirektören ges i uppdrag att tillsammans med berörda
förvaltningschefer reda ut och klargöra ansvarsförhållandena när det gäller drift och
skötsel av fjällaplan (inklusive ”omklädningshuset”), vilket ska anmälas till
kommunstyrelsen senast april 2020 mot avslag och finner att kommunstyrelsen
avslår Ronald Rombrants tilläggsförslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Ronald Rombrants förslag
Nej-röst för avslag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster, 4-nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen
med ordförande utslagsröst att avslå Ronald Rombrants tilläggsförslag.
Omröstningsbilaga
Ledamöter/tjg. ersättare
Parti
Jan-Olof Johansson
S
Maria Granberg, tjg. ersättare

MP

Ronald Rombrant

LP

Ja

Nej Avstår
X
X

X

Christina Gustafson

S

X

Monica Andersson, tjg. ersättare

C

X

Fredrik Häller

LP

X

Ulf Hanstål

M

X

Annette Calner, tjg. ersättare

LP

X

Yngve Berlin
Summa

K

X
4

4

1

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelseförvaltningens redovisning av
ärendet. Kommundirektören ges i uppdrag att initiera en förvaltningsövergripande
utredning av en framtida målbild för Fjällaområdet och Gullmarsskogen som
rekreations- och friluftsområden.
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ska presentera förslag på målbild
för kommunstyrelsen senast april 2020.
Reservation
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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RESERVATION från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut
2019-09-04 i ärende 5 - Förslag att iordningsställa en funktion för omklädning
och dusch mm vid Fjällaplan
Vill inte (s) m.fl. ha dialog med föreningar och allmänhet om
Fjällaområdets framtid?
Fjälla/Gullmarsskogens naturreservat är ett frilufts- och rekreationsområde
som i hög grad kan utvecklas. Lysekilspartiet har velat undersöka om det finns
intresse hos någon förening att driva den nyligen iordninggjorda Fjällaplan och
det uttjänta omklädningshuset vidare. Det verkar inte finnas behov av
ytterligare en fotbollsplan, då ska vi förstås släppa det spåret.
Frågan har under ärendets beredning utvidgats till att bli en fråga om vad
Fjälla/Gullmarsskogen ska användas till. Detta kom till uttryck i beslutet, som
hela kommunstyrelsen ställde sig bakom, dvs att kommundirektören uppdrogs
att initiera en förvaltningsövergripande utredning av en framtida målbild för
Fjällaområdet och Gullmarsskogen som rekreations- och friluftsområden.
Gott så långt!
Lysekilspartiet är av åsikten att föreningslivet – och privatpersoner också för
den delen – måste involveras i detta arbete. Kommunens resurser är
begränsade. Samtidigt är det många föreningar och privatpersoner som har
intresse av att området fungerar som ett rekreations- och strövområde.
Rimligtvis finns det ideella krafter som vill medverka till att ”nya aktiviteter” ges
plats på de 200 hektaren som reservatet omfattar, vill medverka till att stigar
underhålls och att nya stigar dras fram etc.
Därför föreslog vi att uppdraget skulle kompletteras med att utredningen skulle
ske i dialog med föreningslivet. För oss en självklarhet och en förutsättning för
att målbilden ska formuleras utifrån behov och intresse. Vi såg här en möjlighet
att i dialogform med kommuninvånare och föreningar få igång ett engagerande
samtal om en viktig fråga. Men detta förslag röstades ned av S, C och MP med
stöd av K. Den mycket krystade motiveringen från styrets sida var att det är
utbildningsnämnden som svarar för frågor som rör föreningarna. Och inte
kommunstyrelsen.
Vi förstår inte logiken i att först beslutar en enig kommunstyrelsen om en
utredning om Fjällaområdet, där många förvaltningar ska delta, men sedan ska
kommunstyrelsen inte få besluta om att föreningslivet ska vara med i dialog om
Fjällaområdet. Vi får hoppas att det inte var på grund av att förslaget kom från
oppositionen som de röstade ner det!
Även vårt förslag om att reda ut och klargöra ansvarsförhållandena när det
gäller drift av fjällaplan (inklusive ”omklädningshuset”) röstades ned. Därmed
kommer denna fråga även fortsättningsvis att vara lika oklar som den är idag.
Det är inte konstigt att Lysekils kommuninvånare har lågt förtroendeför sina
politiker!
Ronald Rombrant för Lysekilspartiet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000599

Intern kontroll - åtgärder 2018, granskning 2019 och
granskningsområden 2020
Sammanfattning
Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister
som kan förekomma i verksamheten.
Beslutade åtgärder från den interna kontrollen 2018 är genomförda.
Kommunstyrelsen beslutade att granska följande processer/rutiner under 2019:
• Rekrytering av medarbetare
• Fakturahantering – korrekt referenskod
• Fakturahantering – attestering i tid
Uppföljningsrapporten redovisar de iakttagelser och brister som framkom vid
granskningen. Inom de områden där det förekom brister har åtgärder föreslagits.
Kommunstyrelsen tar del av genomförd risk- och konsekvensanalys med förslag att
intern kontroll 2020 görs på följande processer/rutiner:
•
•
•

Behörighetshantering gällande IT-system/program
Kunskap om och efterföljande av riktlinje för förebyggande av mutor och jäv
Information om bisyssla

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-16
Intern kontroll – uppföljning av åtgärder 2018
Intern kontroll - uppföljning 2019
Intern kontroll – risk- och konsekvensanalys 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens redovisning av beslutade åtgärder från
den interna kontrollen 2018. Samtliga åtgärder är slutförda.
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollen 2019 samt
ger förvaltningen i uppdrag att vidta förslagna åtgärder.
Kommunstyrelsen godkänner genomförd risk- och konsekvensanalys och beslutar
att intern kontroll 2020 görs på följande processer/rutiner:
•
•
•

Behörighetshantering gällande IT-system/program
Kunskap om och efterföljande av riktlinjer för förebyggande av mutor och jäv
Information om bisyssla

Beslutet skickas till
Kvalitetschef
HR-chef
Ekonomichef
Kommunens revisorer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019-09-04

Dnr 2019-000062

Delegationsbeslut 2019-09-04
Inga delegationsbeslut att redovisa på dagens sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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LKS § 128

Dnr 2019-000061

Anmälningsärende för kommunstyrelsen
Protokoll Lysekils Hamn AB 2019-06-25
Protokoll från rådet för folkhälsa och social hållbarhet 2019-06-14
SBN 2019-06-27, § 105 - Planarbete för Hallindens industriområde
SBN 2019-06-27, § 111 - Omdisponering av medel till Ångbåtsbryggan
SBN 2019-06-27, § 107 - Beslut om att upphäva planbesked för Infrastrukturplan,
Södra Hamnen
SBN 2019-06-27 § 106- Beslut om att avbryta planarbetet för Grundsunds hamnoch kanalområde, Skaftö
SBN 2019-06-27, § 114 - Offentlig toalett i Grundsund
SBN 2019-06-27 § 104 - Beslut om att avbryta planarbete för Brastad centrum
Protokoll Direktionen extra 2019-06-27
Protokoll styrelsemöte Rambo AB 2019-06-07
Direktionsmötet i korthet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll
4 september 2019.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019-09-04

Dnr 2019-000030

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör
Sammanfattning
Kommundirektören informerar om:
•

Avtalet mellan Lysekils Hamn AB och SDK-Shipping är påskrivet, så från
och med 1 augusti 2019 drivs hamnen av SDK-Shipping.

•

Full aktivitet på seglarveckan Lysekils Women's Match.
Digitaliseringstemat på årets seminariedag under Lysekil Women's Match
lockade många deltagare

•

Fredagen den 30 augusti var det utbildning om totalförsvar och civilt
försvar med länsstyrelsen och ledande politiker och tjänstepersoner från
kommunerna i Fyrbodal

•

Rekrytering pågår till klimatstrateg, rekrytering av förvaltningschef pågår
även till den nybildade arbetslivsförvaltningen som startar 1 januari 2020.

•

Chefsutbildningar kommer at genomföras under hösten

•

Namngivningsceremoni för forskningsfartyget SVEA den 25 september

•

SML ägarsamråd den 27 september samt dialog med Rambo AB

Kommunstyrelsens ordförande informerar om:
•

Möte med PM fastighet gällande Norra Hamnstranden

•

Möte med Curmans stiftelse 2 augusti.

•

Möte om Räddningstjänstsförbundet Mitt Bohuslän budget inför 2020-2022

•

Intervju i samband med regeringens presskonferens angående utbyggnaden
av Preemraff

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

16 (31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

LKS § 130

2019-09-04

Dnr 2018-000635

Kompletterande beslut, markförvärv Norra Tronebacken
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13, § 30, att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra köpet av fastigheterna Lyse-Fiskebäck 2:10
samt Lyse-Fiskebäck 2:12 till en total köpeskilling av 9 miljoner kronor.
Det har dock visat sig att ägarna till fastigheterna utgått från att kommunen tar över
bolagen Tronebacken Väst AB och kommanditbolaget Stadsäga 1316. Då det tidigare
beslutet avsåg ett direkt markköp och inte förvärv via köp av bolagen har
samhällsbyggnadsnämnden valt att på nytt lyfta ärendet till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-08-26, § 134
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-14
Karta
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13, § 30
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att förvärva bolagen Tronebacken Väst AB
och kommanditbolaget Stadsäga 1316 till en summa av högst 9 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att samhällsbyggnadsnämnden ska kräva ett intygande av säljaren att inga dolda avtal eller andra dolda
kostnader tillkommer vid köp av bolagen Tronebacken Väst AB och Stadsäga 1316.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att eventuella dolda
kostnader betalas av säljaren.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

17 (31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

LKS § 131

2019-09-04

Dnr 2018-000018

Utbetalning och redovisning av partistöd 2018
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014 om regler för kommunalt partistöd i Lysekils
kommun. Partistöd ska ges till politiska partier som är representerade i
kommunfullmäktige. Reglerna innebär att alla mottagare av partistöd ska årligen
lämna en skriftlig redovisning (KL 4 kap. 31 §).
Redovisningskravet syftar till att genom ökad öppenhet ge allmänhet och medierna
möjlighet att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras
redovisning.
Redovisningen avser perioden 1 januari till den 31 december 2018 och samtliga
partier har lämnat in redovisningen till kommunstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag
Redovisningar från samtliga partier
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningar av
partistöd för år 2018.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

18 (31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

LKS § 132

2019-09-04

Dnr 2018-000639

Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete
Sammanfattning
I kommunfullmäktiges budget för 2019 finns utvecklingsområdet Vi tar ansvar för
miljön. Till utvecklingsmålet har kommunstyrelsen i sin budget för 2019 formulerat
en strategi som handlar om att ta fram riktlinjer för hur Lysekils kommun ska arbeta
med miljöfrågorna i den egna organisationen i syfte att skapa struktur och ge
vägledning till verksamheterna i miljöarbetet.
Med utgångspunkt i utvecklingsmål och strategier har förvaltningen tagit fram
förslag till Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Riktlinjer för ett
strukturerat miljöarbete. Riktlinjerna gäller även för de av kommunen helägda
bolagen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

LKS § 133

2019-09-04

Dnr 2018-000244

Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente har reviderats tidigare under 2018 och
senast av kommunfullmäktige 2019-04-17. Reglementet behöver nu revideras
ytterligare då vissa verksamhetsområden saknas: ”hyresavtal med externa
fastighetsägare” samt ”uthyrning av kommunens fastigheter"
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-16
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-27, § 116
Förslag till reviderat reglemente
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa
samhällsbyggnadsnämndens reviderade reglemente att börja gälla då fullmäktiges
protokoll justerats, och att tidigare reglemente samtidigt upphör att gälla.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

LKS § 134

2019-09-04

Dnr 2019-000189

Taxa för tobaktillsyn
Sammanfattning
Den 1 juli 2019 träde Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft. Den
nya tobakslagen innebär förändringar i kommunernas arbete gällande tillsyn av
tobak och liknande produkter samt tillsyn av rökfria områden. Dessa förändringar
innebär att miljönämnden behöver utöka och förändra den nuvarande taxan utefter
de nya bestämmelserna.
De som säljer tobaksprodukter ska, från och med 1 juli 2019, ansöka om tillstånd för
försäljning av tobaksvaror till kommunen. Dessa tillståndsförfarande efterliknar
tillståndsprocessen gällande serveringstillstånd.
Kommunens verksamhet gällande Lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter ska vara självfinansierade. Kommunen får ta ut avgifter för sin tillsyn av
den som bedriver tillståndspliktig försäljning eller av den som bedriver handel med
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Beslutsunderlag
Protokoll från miljönämnden i mellersta Bohuslän 2019-04-17, § 37
Tjänsteskrivelse från miljöenheten
Förslag till ny taxa (2018.2088) tobak och liknande produkter inom SMLkommunerna
Jäv
Monica Andersson (C), anmäler jäv.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa enligt ”Lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter”;
1. att avgiften för en stadigvarande tillståndsansökan motsvarar 7 timmar
enligt beslutad timtaxa.
2. att avgiften för en tillfällig tillståndsansökan motsvarar 5 timmar enligt
beslutad timtaxa.
3. att avgiften för betydande förändring av tillståndsansökan motsvarar 5
timmar enligt beslutad timtaxa.
4. att avgiften för övriga förändringar av tillståndsansökan motsvarar 1 timme
enligt beslutad timtaxa.
5. att årsavgiften för tillsyn av tobaksförsäljare motsvarar 6 timmars
handläggning.
6. att årsavgiften för tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
motsvarar 2 timmars handläggning.
Beslutspunkt 1–4 har fattats med stöd av 8 kapitlet 1 § Lag (2018:2088) om tobak
och liknande produkter. Beslutspunkt 5 och 6 har fattats med stöd av 8 kapitlet 2 §

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2019-09-04

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt lokala taxor inom Lysekil,
Munkedal, Sotenäs kommuner.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

LKS § 135

2019-09-04

Dnr 2015-000552

Svar på motion om ett fossilfritt Lysekil
Sammanfattning
Inge Löfgren (MP) i en motion 2015-11-22 föreslagit att Lysekils kommun omgående
ska anta regeringens initiativ och delta i omställningen till ett fossilfritt samhälle.
Fossilfritt Sverige ett initiativ som startades av regeringen inför klimatmötet i Paris
2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det
är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer
av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar idag
över 400 aktörer och är öppet för alla som ställer upp på den deklaration som tagits
fram. De aktörer som deltar i initiativet delar uppfattningen om att världen måste bli
fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete. Genom deklarationen förbinder sig
aktörerna också att kunna visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp.
En av utmaningarna för miljöarbetet som beskrivs i den av kommunfullmäktige
beslutade budgeten för 2020 handlar om att åstadkomma ett fossilbränslefritt och
energieffektivt Lysekil där vi minimerar utsläppen av växthusgaser och optimerar
resursanvändningen. Förvaltningen anser att en del i och ett stöd för arbetet att
möta den utmaningen är att Lysekils kommun ansluter sig till initiativet Fossilfritt
Sverige. Det skulle också vara ett sätt att manifestera var kommunen står i arbetet
med klimatfrågan.
Beslutsunderlag
Motion
Beslut från kommunfullmäktige
Deklaration Fossilfritt Sverige
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

LKS § 136

2019-09-04

Dnr 2018-000105

Svar på motion om att göra Metvik/Fiskebäcksvik till naturreservat
Sammanfattning
Inge Löfgren (MP) har i en motion 2018-02-08 föreslagit att Lysekils kommun bör
genomföra ett skydd för att säkerställa att naturen bevaras orörd från Metvik till
Fiskebäcksvik. Skyddet bör vara långsiktigt och lämpligen i form av ett statligt
naturreservat. Bakgrunden till motionen är den förfrågan om anläggande av
ytterligare en djuphamn i Brofjorden som inkom till kommunen under 2017.
Frågan om att anlägga en ny djuphamn i Brofjorden är inte längre aktuell. Den
framtida användningen av de aktuella markområdena bör hänskjutas till det
pågående arbetet med en ny översiktsplan.
Beslutsunderlag
Motion
Protokoll från kommunfullmäktige 2018-02-15, § 19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

LKS § 137

2019-09-04

Dnr 2018-000258

Svar på motion om fler bostäder i Lysekils kommun genom VAutbyggnad
Sammanfattning
Motionären föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att utreda
möjligheten till en VA-utbyggnad längs Gullmarns norra strand från Flat till
befintlig VA och att utredningen inkluderar det nya äldreboendet i Fiskebäck.
En av flera grundläggande åtgärder för att kunna säkerställa nya bostäder är att vara
proaktiv och ha en långsiktig tidshorisont i sin planering för eventuellt framtida
byggande inom kommunens geografiska område. En modern och utbyggd VAanläggning utgör en väsentlig utgångspunkt för framtida eventuell produktion av
bostäder och har dessutom en miljövänlig aspekt då befintlig bebyggelse skulle
kunna anslutas till en utbyggd VA-anläggning.
Beslutsunderlag
Motion
Protokoll från kommunfullmäktige 2018-04-19, § 59
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen och ge
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till en VA utbyggnad
längs Gullmarns norra strand från Flat till befintlig VA, och att utredningen
inkluderar det nya äldreboendet i Fiskebäck.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

LKS § 138

2019-09-04

Dnr 2018-000511

Svar på motion om föreningsutvecklare i Lysekils kommun
Sammanfattning
Jeanette Janson (LP) föreslår i en motion att Lysekils kommun utreder och inrättar
en tjänst som föreningsutvecklare. Utbildningsförvaltningen har utrett frågan och
har under våren 2019 tillsatt en ny tjänst som föreningsutvecklare vilket ligger helt i
linje med vad som föreslås i motionen.
Beslutsunderlag
Motion
Protokoll från kommunfullmäktige 2018-09-20, § 121
Protokoll från utbildningsnämnden 2019-01-16, § 5
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

LKS § 139

2019-09-04

Dnr 2017-000103

Svar på motion om att dokumentera dialogmöten
Sammanfattning
Fredrik Lundqvist (LP) föreslår i en motion 2017-02-07 att kommunstyrelsens
dialogmöten med nämnder och bolag dokumenteras genom mötesanteckningar.
Kommunens styrmodell bygger på kontinuerlig dialog mellan förtroendevalda och
verksamheterna och dessa dialogmötena dokumenteras alltid. Styrelsens
dialogmöten med nämnder och bolag dokumenteras också i någon form, dock inte
alltid i form av mötesanteckningar som motionären föreslår. Full insyn och
transparens är möjlig i vad som avhandlats på dialogmötena då all dokumentation
kan begäras ut som allmän handling. Förvaltningen menar att kommunens
dialogmöten huvudsakligen redan idag dokumenteras på ett systematiskt sätt och att
någon utredning för hur mötesanteckningar bör utformas inte behövs.
Beslutsunderlag
Motion
Protokoll från kommunfullmäktige 2017-02-16, § 23
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

27 (31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

LKS § 140

2019-09-04

Dnr 2015-000339

Svar på motion om offentlig toalett i Grundsunds centrum, som ska
vara öppet året runt
Sammanfattning
Thomas Falk har i en motion från 2015 föreslagit att en offentlig toalett anläggs i
Grundsunds centrum och som ska vara öppen året om.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-27, § 114 att teckna ett 10-årigt
hyresavtal för en offentlig toalett i Grundsund med LysekilsBostäder AB.
Motionärens förslag har därmed realiserats.
Beslutsunderlag
Motion
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-06-25, § 73
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

28 (31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

LKS § 141

2019-09-04

Dnr 2017-000713

Svar på motion om offentlig toalett i Grundsund
Sammanfattning
Richard Åkerman (M) har i en motion från 2017 föreslagit att en offentlig toalett
anläggs i Grundsunds centrum.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-27, § 114 att teckna ett 10-årigt
hyresavtal för en offentlig toalett i Grundsund med LysekilsBostäder AB.
Motionärens förslag har därmed realiserats.
Beslutsunderlag
Motion
Protokoll från kommunfullmäktige 2017-10-19, § 138
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

29 (31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

LKS § 142

2019-09-04

Dnr 2017-000118

Svar på motion om att utreda förutsättningarna för samlokalisering av
de s.k. blåljusverksamheterna
Sammanfattning
Ronald Rombrant med flera representanter för Lysekilspartiet har i en motion 201702-13 föreslagit att kommunstyrelsen skyndsammast ges i uppdrag att utreda
förutsättningarna för och möjliga vinster med en samlokalisering av de s.k.
blåljusverksamheterna.
Sedan motionen skrevs har Lysekilsbostäder AB uppfört en ny ambulansstation för
Västra Götalandsregionens räkning och en upprustning har skett av brandstationen i
Lysekil. Frågan om samlokalisering av de s.k. blåljusverksamheterna är därför inte
längre aktuell.
Beslutsunderlag
Motion
Protokoll från kommunfullmäktige 2017-02-16, § 24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

30 (31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

LKS § 143

2019-09-04

Dnr 2017-000740

Svar på motion om att installera solceller på kommunens byggnader
Sammanfattning
Inge Löfgren (MP) föreslår i en motion 2017 om att Lysekils kommun bör installera
solceller på kommunens byggnader.
Förvaltningen är av uppfattningen att det vore bra ur flera perspektiv att installera
solceller på de kommunala fastigheter, där så är lämpligt. Det skulle innebära att
Lysekils kommun använder sig av en hållbar elproduktion.
Beslutsunderlag
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-10-19, § 141
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

31 (31)

