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Anslagsbevis av justerat protokoll 
 
Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. 
 

Nämnd 

Protokoll från sammanträde 

Datum då protokoll justerades 

Datum då justeringen publiceras 

Datum då publiceringen av justeringen upphör 

Förvaring av protokollet 

Kommunstyrelsen 

2019-10-09 

2019-10-14 

2019-10-15 

2019-11-06 

Protokollet finns tillgängligt på 
kommunstyrelseförvaltningen 
 
 

Underskrift ……………………………………………………………….. 
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LKS § 144 Dnr 2019-000142  

Muntlig information på kommunstyrelsen 
Sammanfattning 
Eva-Marie Magnusson, ekonomichef redovisar uppföljningsrapport 3, per den 31 
augusti 2019. 

Ing-Marie Tjulander, kvalitetschef redovisar förändringarna av riktlinjerna till 
Lysekils kommuns styrmodell.  

Stina Norén, planarkitekt informerar om förslaget till beslut om detaljplan 
sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl. 

Per Garenius, samhällsbyggnadschef och Christian Wrangmo, teknisk chef 
informerar med anledning av revisorernas granskningsrapport av kommunens 
fastighetsunderhåll. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.     
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LKS § 145 Dnr 2019-000091  

Uppföljningsrapport 3 för kommunstyrelsen 2019  
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har i enlighet med kommunens styrmodell upprättat 
uppföljningsrapport 3 2019. Rapporten omfattar ekonomiskt utfall per augusti samt 
prognos för helåret. 

För att förbättra förutsättningarna att styra, leda och följa upp det som sker inom 
kommunens verksamhet har arbetet med att öka förståelsen för styrmodellens 
koppling till kvalitets- och förbättringsarbete fortsatt. 

Kommunstyrelsens kritiska kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål med indikatorer 
omarbetades i samband med budget 2019 och dialog om att komplettera med 
ytterligare utvecklingsmål har förts. Även om kvalitetsarbetet har fått ett större 
fokus så kräver det fortsatt uthålligt arbete för att få genomslag i hela 
organisationen. Bedömningen är dock att det utvecklas positivt. 

Kommunstyrelsens budget är totalt sett i balans även om avvikelser, både positiva 
och negativa, finns inom verksamheten. Till och med augusti redovisas ett överskott 
på 2,2 mnkr beroende på vakanser samt budgeterade kostnader som inte har fallit ut 
än. I årsprognosen redovisas ett överskott om 1,5 mnkr.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-27 
Uppföljningsrapport 3 för kommunstyrelsen.    

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 3 2019.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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LKS § 146 Dnr 2019-000286  

Samarbete mellan Bohusläns kommuner för utveckling av Bohusbanan 
Sammanfattning 
Kommunerna i Bohuslän har enats om att tillsammans göra en tydlig politisk 
viljeinriktning på vilket sätt Södra Bohusbanan blir en prioriterad satsning i den 
reviderade nationella planen för transportsystemet 2022-2033.  

Bohusläns kommuner behöver ett dubbelspår, vilket också påtalats i de brister som 
tidigare är uttryckta i remissarbeten. För att förstärka möjligheter och som underlag 
för kommande utredningar/ åtgärdsvalsstudier, avser alla berörda kommuner längs 
tågförbindelsen Kungälv- Strömstad att genomföra en gemensam visualisering av en 
gemensam järnvägskorridor och ett utlagt dubbelspår. 

Kommunernas gemensamma målsättning är att Södra Bohusbanans dubbelspår står 
klart 2030 och Bohusbanan via Bohusläns kommuner, till Norge, är färdigställd 
senast 2035. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-30     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): återremiss för att ta bort texten på sid 2 i tjänsteskrivelsen 
som handlar om Lysekilsbanan.  
 
Emma Nohrén (MP): Bifall till förvaltningens förslag och avslag på Ronald 
Rombrants återremissförslag. 
 
Ricard Söderberg (S), Christina Gustavsson (S) och Yngve Berlin (K): Bifall till 
Emma Nohréns förslag. 
 
Ulf Hanstål (M) och Daniel Arvidsson (SD): Bifall till Ronald Rombrants 
återremissförslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för återremiss 

Nej-röst för att avgöra ärendet idag. 

Omröstningsresultat  
Med 4 ja-röster och 5-nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras 
idag. 
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Omröstningsbilaga  
Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Jan-Olof Johansson  S  X  

Emma Nohrén MP  X  

Ronald Rombrant LP X   

Christina Gustafson S  X  

Ricard Söderberg, tjg. ersättare S  X  

Fredrik Häller LP X   

Ulf Hanstål M X   

Daniel Arvidsson, tjg. ersättare SD X   

Yngve Berlin K  X  
Summa  4 5  

  

Fortsatt beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska bifalla Emma Nohréns m.fl. förslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förstärka samverkan med berörda kommuner för 
bättre förutsättningar av infrastrukturutvecklingen mot Göteborg och Oslo och dess 
arbetsmarknader. 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med berörda kommuner, visualisera en 
järnvägskorridor mellan Kungälv och Strömstad.  

Kommunstyrelsen beslutar att gemensamt uppvakta relevanta aktörer med 
målsättningen att utveckla transportkorridoren Göteborg-Oslo. 

Reservation 
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation. 

Beslutet skickas till 
Uddevalla kommun, tillväxtavdelningen (inkl. tjänsteskrivningen)  
Kommunstyrelseförvaltningen 
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RESERVATION från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut 
2019-10-09 i ärende 3 - Samarbete mellan Bohusläns kommuner för utveckling 
av Bohusbanan 
 

Att blanda in Lysekilsbanan i ett ärende som handlar om 
Bohusbanan skapar bara förvirring! 
 
Ärendet handlar om att gemensamt med kommunerna utmed Bohusbanan - 
från Kungälv till Strömstad - uttrycka en viljeinriktning för utveckling av 
Bohusbanan. I ett första steg med målet att det blir ett dubbelspår mellan 
Göteborg och Uddevalla, i ett andra att dubbelspåret går vidare till Strömstad. 
Kommunerna avser också att genomföra en gemensam visualisering av en 
gemensam järnvägskorridor. Ett viktigt syfte med samarbetet är också att få 
med dubbelspåret mellan Göteborg och Uddevalla i den nationella 
infrastrukturplanen som förväntas revideras 2022 och som sträcker sig till 
2033. För att få gehör för denna revidering måste först Fyrbodals 
kommunalförbund och därefter Västra Götalandsregionen ge sitt stöd till 
Bohuskommunernas ambitioner. 
 
Varför vill vi återremittera ärendet? 
 
Att mot ovanstående bakgrund blanda in Lysekilsbanan i beslutsunderlaget 
skapar bara förvirring och otydlighet. Och om det är något som är viktigt i 
infrastruktursammanhang är det just tydlighet. Lysekilsbanan hör helt enkelt 
inte hemma i beslutsunderlaget i detta ärende. Skulle man om ett antal 
decennier se att det finns förutsättningar för en järnväg där nuvarande bana nu 
ligger, låt oss ta den diskussionen då.  
 
Någon gång måste man bestämma sig och vara tydlig. Vi ser inte några 
förutsättningar för att transportera personer eller gods via Lysekilsbanan. 
Trafikverket kräver att samhällsekonomiska kalkyler går ihop för att en järnväg 
ska motiveras. Vi är inte i närheten av detta. Att ha Lysekilsbanan liggandes 
utan någon trafik har ett mycket högt pris för kommunen och kommunens 
framtid. Det innebär exempelvis att varken kommunen eller externa investerare 
inte vågar satsa långsiktigt i Södra hamnen, utvecklingen av Brastad hämmas, 
våra norra kommundelar förvägras gång och cykelleder, väg 161 förblir farlig för 
oskyddade trafikanter mm. Vidare, det pågår ett översiktsplanearbete, benämnt 
ÖP2030. Osäkerheten runt Lysekilsbanan har stor påverkan för hur vi vill - och 
kan - använda marken på Stångenäset. Vi bör ställa oss frågan om inte hela 
översiktsplanearbetet bör läggas på is till den dag det har blivit bestämt om 
denna järnväg. Att då i kommunala handlingar skicka signaler att vi vill att 
Lysekilsbanan ska tas i beaktande i ambitionerna avseende Bohusbanan bidrar 
bara till att skapa förvirring. 
 

 

Ronald Rombrant för Lysekilspartiet  
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LKS § 147 Dnr 2019-000291  

Yttrande över revisorernas granskningsrapport avseende kommunens 
fastighetsunderhåll  
Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns förtroendevalda revisorer granskat 
kommunens underhåll av fastigheter. PwC:s bedömning är att arbetet med 
fastighetsunderhåll endast till viss del bedrivs ändamålsenligt enligt god 
fastighetsekonomi. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på iakttagelserna i 
revisionsrapporten, utan instämmer i bedömningen att det finns ett behov av att 
utveckla arbetet med underhålls- och lokalförsörjningsplanering. Vidare kan 
konstateras att nuvarande metod för att budgetera reinvesteringar för 
fastighetsunderhåll, vilken utgår från avskrivningstakten i syfte att bibehålla värdet 
på fastighetsbeståndet, inte ger utrymme för att minska en sedan tidigare uppbyggd 
underhållsskuld.  

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag till åtgärder med anledning av revisionsrapporten. En handlingsplan har 
tagits fram som bygger på att ett systemstöd för fastighetsförvaltning köps in, 
tidigare framtagen underhållsplan uppdateras samt att gränsdragningslistor mellan 
internhyresgäst och internhyresvärd ses över. Förvaltningen har för avsikt att 
inarbeta åtgärderna i budget 2020.  

Kommunstyrelsen kommer att kunna följa arbetet genom samhällsbyggnads-
nämndens rapportering enligt budget- och uppföljningsprocessen och de 
presidiedialoger som hålls inom ramen för denna.       

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-26 
Granskningsrapport från PwC     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förlag. Tilläggsförslag att 
samhällsbyggnadsförvaltningen uppmanas att ta fram mål och prioriterings- 
ordningar i syfte att öka styrningen och samordning av kommunens 
fastighetsunderhåll. 
 
Ulf Hanstål (M): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Christina Gustavsson (S), Emma Nohrén (MP) och Ricard Söderberg (S): Bifall till 
förvaltningens förslag, avslag på Ronald Rombrants tilläggsförslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan ställa sig bakom förslaget att godkänna 
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslaget. 
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Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska bifalla Ronald Rombrants 
tilläggsförslag, att samhällsbyggnadsförvaltningen uppmanas att ta fram mål och 
prioriteringsordningar i syfte att öka styrningen och samordning av kommunens 
fastighetsunderhåll mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår Ronald 
Rombrants tilläggsförslag.   

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande till kommunrevisionen översända 
förvaltningens tjänsteskrivelse.      

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Beslutet skickas till 
PwC 
Kommunrevisorerna  
Samhällsbyggnadsnämnden 
kommunstyrelseförvaltningen/ekonomiavdelningen 
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LKS § 148 Dnr 2017-000719  

Revidering av regler för inköp och direktupphandling 
Sammanfattning 
Reglerna för inköp och direktupphandling behöver revideras utifrån att kommunen 
2019 har infört ett nytt e-handelssystem som ger större möjligheter för elektroniska 
beställningar inom fler tjänste- och produktområden.   

Nivåerna för förfarandet vid direktupphandlingar har justerats för att vara 
anpassade till våra samarbetskommuner för att underlätta vid kommun-
övergripande direktupphandlingar.    

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-16 
Regler för inköp och direktupphandling     

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta regler för inköp och direktupphandling och att 
dessa ersätter tidigare antagna regler för inköp och direktupphandling.      

 

Beslutet skickas till 
Upphandlaren 
Samtliga förvaltningar 
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LKS § 149 Dnr 2019-000263  

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Lysekils 
kommun för perioden 2020-2023 
Sammanfattning 
Lysekils kommun har sedan slutet av 1990-talet tecknat folkhälsoavtal med Hälso- 
och sjukvårdsnämnden.  

Nuvarande samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Lysekils 
kommun sträcker sig över perioden 2016 – 2019. Under våren har dialoger kring 
förnyelse av avtalet förts. Både hälso- och sjukvårdsnämnden och Lysekils kommun 
är nöjda med modellen och önskar förnya samverkansavtalet.  

Innehållsmässigt är det nya avtalsförslaget till stor del samma som nuvarande. 
Samverkansavtalen med dess tillhörande fyra bilagor är identiska för samtliga 
kommuner i Fyrbodal, förutom nivån på ekonomisk ersättning och lokala 
styrdokument. Finansieringsmodellen 50/50 är den samma som nuvarande. 

Förvaltningens föreslår kommunstyrelsen att godkänna samverkansavtal avseende 
gemensamma folkhälsoinsatser i Lysekils kommun för perioden 2020-2023.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-22 
Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Lysekils kommun för 
perioden 2020-2023  
Riktlinjer för utvecklingsmedel samverkansavtal folkhälsa 
Budgetmall 2020 samverkansavtal folkhälsa 
Uppföljningsmall ekonomi 2020 samverkansavtal folkhälsa 
Uppföljningsmall insatser 2020 samverkansavtal folkhälsa 
Protokollsutdrag VGR     

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtal avseende gemensamma 
folkhälsoinsatser i Lysekils kommun för perioden 2020-2023.      

 

Beslutet skickas till 
Hälso- och sjukvårdsnämnden norra 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige  
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LKS § 150 Dnr 2019-000062  

Delegationsbeslut 2019 
Sammanfattning 
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelsens 
förvaltningar. 

Kommundirektören 

• T.f kommundirektör under perioden 1-8 oktober 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll den 9 oktober 2019.      
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LKS § 151 Dnr 2019-000061  

Anmälningsärende för kommunstyrelsen 
Sammanfattning 
Protokoll - SON 2019-08-28, § 92 – Uppföljningsrapport 3 2019 

Protokoll från Havets Hus i Lysekil AB 2019-09-17 

Protokoll från räddningstjänstförbundet, 2019-09-30, § 16 - Verksamhetsplan och 
budget 2020 med delårsrapport augusti 2019  

Direktionsmötet i korthet 2019-09-19 

Protokoll från Samordningsförbundet Väst 2019-09-24, samt delårsredovisning 

Protokoll - SBN, 2019-10-01, § 164- Uppföljningsrapport 3 2019 

Beslut om förordnande av begravningsombud i Lysekils kommun –  

Instruktion kommundirektör rev 2019-09-12 

Protokoll från Lysekils Hamn AB 2019-08-27 

Protokoll - SBN 2019-08-26, § 133 - Gång- och transportbrygga Valbodalen till 
Långevik 

Munkedals kommun KF § 86, 2019-09-23 - Revidering av taxan för tobak 

Protokoll - UBN § 77, 2019-10-02- Uppföljningsrapport 3 2019,  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll 
9 oktober 2019.     
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LKS § 152 Dnr 2019-000030  

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör  
Sammanfattning 
 Kommundirektören informerar om: 

• Chefsforum 10 september, fokus på kvalité och ständiga förbättringar 

• SML-styrgrupp som består av kommundirektörerna i Munkedal, Sotenäs 
och Lysekil hade möte 12 september 

• Medlemssamråd med SML 27 september – avstämning med 
miljönämnden – samverkansdialog gällande lön- och IT verksamheterna 
samt ägardialog med Rambo AB 

• Möte med Rådet för hälsa och social hållbarhet 20 september 

• Frukostmöte med näringsliv 9 september på Pelles rökeri 

• Möte med NäringslivsCentrum (NLC) 11 september 

• Dialogmöte med Preem 25 september 

• Besök av kronprinsessan Viktoria vid namngivningsceremoni av Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) forskningsfartyget Svea 25 september 

• Deltagande i kommunkompassen – utvärderingsdagar 12-13 december 

• Ledande politiker och tjänstepersoner från Tranemo kommun kommer till 
Lysekils kommun den 15 oktober för att få information om kommunens 
styrmodell som de är intresserade av 

•  Polisanmälan gjord med anledning av förtal av tjänstepersoner  

• Rekrytering klar för miljö- och klimatstrateg som börjar i januari 2020 

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om:  

• Extra bolagstämma med Rambo AB 27 september 

• Möte med trafikverket 3 oktober 

• 100 företagsbesök på 100 dagar 

 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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LKS § 153 Dnr 2019-000092  

Uppföljning 3 för Lysekils kommun 2019 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram Uppföljningsrapport 3 per 31 
augusti 2019.  

Rapportering sker efter styrmodellen och omfattar kommunens kvalitetsfaktorer för 
att säkerställa grunduppdraget, ekonomi, personal och en lägesbeskrivning kring 
arbetet med utvecklingsmålen. Indikatorer redovisas med uppgifter för 2018 och för 
utfall 2019 om det gjorts någon mätning. Många av indikatorerna mäts årsvis och 
därför saknas värde för 2019. 

I samband med förra prognosen fick kommundirektören i uppdrag att verka för att 
kommunen håller det budgeterade resultatet, vilket denna prognos visar. 

En viktig del i prognosen är att socialnämnden genomför åtgärder i enlighet med 
beslutad handlingsplan och att deras prognos på –12,6 mnkr är stabil. 

Utbildningsnämnden prognosticerar ett mindre underskott på -1,1 mnkr och 
nämnden presenterar åtgärder för att komma i balans. Samhällsbyggnadsnämnden 
har en prognos på -3,8 mnkr och redovisar en handlingsplan för att komma i 
budgetbalans. Nämndernas prognostiserade underskott balanseras mot överskott 
när det gäller den s k budgetregleringsposten (+22,9 mnkr) och högre skatteintäkter 
(+7,4 mnkr).    

Kommunstyrelsen prognosticerar ett positivt resultat för helåret 2019 på 29,5 mnkr.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-27 
Uppföljningsrapport 3 2019 för Lysekils kommun      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): tilläggsförslag att kommunstyrelseförvaltningen 
kompletterar uppföljningsrapport 3 med en detaljerad skriftlig förklaring vari den 
så kallade budgetregleringsposten - som har kostnadsbudgeterats till 24,3 mnkr men 
nu prognostiseras till endast 1,4 mnkr, dvs en skillnad på 22,9 mnkr - består i. 

Christina Gustavsson (S) och Ricard Söderberg (S): Bifall till förvaltningens förslag, 
avslag på Ronald Rombrants tilläggsförslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna uppföljningsrapport 3 och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen ska bifalla Ronald Rombrants 
tilläggsförslag eller avslå förslaget, och finner att kommunstyrelsen avslår 
tilläggsförslaget. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 3, 
2019. 

Reservation 
Ronald Rombrant (LP), reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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LKS § 154 Dnr 2019-000284  

Revidering av riktlinjer för Lysekils kommuns styrmodell 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-31, § 48 om Lysekils kommuns styrmodell. 
Styrmodellen är ett styrdokument, riktlinjer som gäller för alla nämnder och 
förvaltningar. 

Nuvarande riktlinjer för kommunens styrmodell har reviderats och anpassats till 
nuvarande situation. Ingen större förändring har föreslagits utan mer 
förtydliganden av hur de reguljära processerna kring styrmodellen fungerar. Det har 
bland annat gjorts förtydliganden kring planerings- och budgetprocessen. 

I det fortsatta arbetet med ledning och styrning är det viktigt att ta vara på all 
investering som gjorts i samband med implementering och utveckling av 
styrmodellen.       

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-19 
Riktlinjer – Lysekils kommuns styrmodell    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): att återremittera ärendet för inarbetande av revisionens 
synpunkter från granskningen av årsredovisning 2018. 

Emma Nohrén (MP) och Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag, 
avslag på Ronald Rombrants förslag om återremiss. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag att 
revidera riktlinjerna för Lysekils kommuns styrmodell och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderade riktlinjer för 
Lysekils kommuns styrmodell.      

Reservation 
Ronald Rombrant (LP), anmäler skriftlig reservation. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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RESERVATION från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut 
2019-10-09 i ärende 11 – Revidering av riktlinjer för Lysekils kommuns 
styrmodell 
 

En styrmodell utan mål, vad ska man då styra mot? 
 
Enligt kommunallagen ska fullmäktige fatta beslut om mål för verksamheten. 
Vän av ordning tar för givet att en styrmodell tar sin utgångpunkt från 
kommunallagen. Och inte minst tar i beaktande framförda synpunkter från 
revisionen. 
 
Om det är något som är viktigt för styrning och ledning av en verksamhet som 
omsluter miljardbelopp, som består av närmare 1500 anställda och är uppdelad 
på ett flertal ansvars- och beslutsnivåer, så är det just tydlighet kring mål, 
målformulering, måluppföljning och måluppfyllelse. Finns det otydligheter om 
detta är risken stor att styrmodellen snart har spelat ut sin roll. 
 
I modellen används begrepp vars betydelse vi får gissa oss till.  Är exempelvis 
modellens begrepp ”kritiska kvalitetsfaktorer” respektive ”utvecklingsmål” 
detsamma som kommunallagens ”mål för verksamheten”. Och varför i så fall 
använda ett så krångligt begrepp som ”kritisk kvalitetsfaktor”?  
 
Begreppen ”kvalitetsindikatorer” och ”indikatorer” används för att följa 
utvecklingen av ”kvalitetsfaktorer” respektive ”utvecklingsmål”. Är det kanske 
dessa ord som utgör de mål som anges i kommunallagen? Är det dessa begrepp 
som revisionen ska utgå från när de ska uttala sig huruvida kommunstyrelsen 
har uppfyllt de mål som kommunfullmäktige har fattat beslut om? 
 
Styrning och ledning av en kommun är en komplex och mångfacetterad uppgift. 
Att en styrmodell då är enkel, pedagogisk, konsekvent och tydlig är på längre 
sikt helt avgörande om en kommun ska bli framgångsrik eller ej. Vi menar att 
det härvidlag finns en del att utveckla när det gäller kommunens styrmodell.   
 
I granskningen av årsredovisning 2018 framförde revisionen att de inte kunde 
bedöma relevansen i bedömning av måluppfyllelsen för verksamheten. Vi 
menar att det nu var ett lämpligt tillfälle att åtgärda denna anmärkning. Vi 
menar också att detta var ett tillfälle då otydligheter i modellen hade kunnat 
åtgärdats. Av dessa skäl yrkade vi på återremiss av förslaget till reviderade 
riktlinjer.   
 
Sedan ska tilläggas att det hade varit en fördel om revisionen och 
förtroendevalda hade involverats i revideringen av riktlinjerna. Eventuella 
förbättringsförslag från revisionen hade var värdefulla att få. En inkluderande 
process där förtroendevalda aktivt fick medverka i revideringen hade också varit 
värdefull. Detta hade bidragit till såväl förankring som legitimering av 
modellen.          
 

Ronald Rombrant för Lysekilspartiet 
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LKS § 155 Dnr 2019-000169  

Lysekils kommuns oljeskyddsplan  
Sammanfattning 
Lysekils kommuns oljeskyddsplan har tagits fram för att skapa en lokal plan för 
hantering av oljehändelser till sjöss. I samband med utvärderingen av oljehändelsen 
2017 framkom ett antal framgångsfaktorer som har präglat utformningen av denna 
plan. 

Syftet med Lysekils kommuns oljeskyddsplan är att skapa förutsättningar för en 
egen effektiv saneringsförmåga genom en tydlig organisation, beslutsmandat och 
resurser.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-18 
Lysekils kommuns oljeskyddsplan 
Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Hanstål (M): att återremittera ärendet för att se över benämningen av 
dokumentet och om det ska kompletteras med ett operativt dokument. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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LKS § 156 Dnr 2019-000317  

Beslut om antagande Detaljplan för Sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl., 
Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för 
Sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl. 

Syftet med detaljplanen är att utöka befintlig markanvändning för att kunna 
inrymma bostäder, kontor samt vård- och centrumverksamhet. 

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att detaljplanen följer ÖP06, 
Boendestrategi samt Markförsörjningsstrategi. Förvaltningen har därför inget att 
tillägga.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-18 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-01, § 155 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-04 
Plankarta 2019-04-04, justerad 2019-09-04 
Planbeskrivning 2019-04-04, justerad 2019-09-04 
Illustrationsbilaga 2019-03-04, justerad 2019-09-04 
Samrådsredogörelse 2018-07-05 
Granskningsutlåtande 2019-08-19     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Yngve Berlin (K): Återremiss för att anpassa planerad bygghöjd till nuvarande 
byggnaders högsta höjd på fastigheter som vetter Valbogatan. 

Fredrik häller (LP), Ronald Rombrant (LP), Ulf Hanstål (M) och Ricard Söderberg (S): 
Bifall till förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen kan godkänna detaljplan för 
Sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl. och överlämna den till kommunfullmäktige för 
antagande, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplan för Sjukhusområdet, Slätten 15:7 
m.fl. Lysekils kommun och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande 
enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).      

Reservation 
Yngve Berlin (K) anmäler skriftlig reservation. 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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RESERVATION från Yngve Berlin (K) mot kommunstyrelsens beslut 2019-10-
09 i ärende 13 – Beslut om antagande av detaljplan för sjukhusområdet, slätten 
15:7 m.fl. 
 

Jag reserverar mig mot beslutet i enlighet med Leif Ahl (K) reservation på 
samhällsbyggnadsnämndens möte 2019-08-26, § 130, beslut om godkännande 
av granskningsutlåtande detaljplan för Sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl. 
Lysekils kommun. 

”I den illustrationsbilaga som finns i handlingarna framkommer det att de nya 
husen som ska ersätta de gamla personalbostäderna (markerade med 3) blir 5 
meter högre. 

I planförslaget nämns också att dessa byggnader endast blir 1 meter högre än 
gällande detaljplan. Men de blir 5 meter högre än de hus som ska rivas. Det är 
en väsentlig höjning, som självklart kommer att påverka de som bor öster om 
planområdet. 

Vad det gäller den byggnads som ska ersätta det gamla kronikerhemmet 
(byggnad 5), blir skillnaden ännu större. Här visar illustrationen att det blir en 
skillnad på 14 meter. Det kommer att innebära försämrade ljusförhållanden, 
vilket också höjd- och ljusstudien visar. 

Kommunistiska partiet är för att det byggs bostäder, men nockhöjden på de nya 
byggnaderna bör inte vara högre än de som finns där nu, cirka 11 meter. 

 

Yngve Berlin Kommunistiska partiet 
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LKS § 157 Dnr 2019-000306  

Sammanträdeskalender för år 2020 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdeskalender för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 2020. Förvaltningen har tagit hänsyn 
till de ekonomiska uppföljningarna i mars, maj och oktober.    

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 
29 januari 12 februari 
4 mars  18 mars 
8 april (uppföljning 1, årsredov.) 22 april (uppföljning 1, årsredov) 
13 maj 27 maj 
10 juni (uppföljning 2, budget) 24 juni (uppföljning 2, budget) 
2 september 16 september 
7 oktober (uppföljning 3) 21 oktober (uppföljning 3) 
4 november 18 november 
2 december 16 december 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-16     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): ändringsförslag att det föreslagna kommunfullmäktige-
sammanträdet 24 juni 2020 flyttas till den 17 juni 2020, dvs före midsommar. 

Ricard Söderberg (S), Emma Nohrén (MP) och Christina Gustavsson (S): Bifall till 
förvaltningens förslag, avslag på Ronald Rombrants ändringsförslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna sammanträdeskalender för 
kommunstyrelsen 2020 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordförande ställer därefter Ricard Söderberg m.fl. förlag mot Ronald Rombrants 
ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ricard Söderbergs 
m.fl. förslag. 

Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst till Ricard Söderbergs m.fl. förslag 

Nej-röst Ronald Rombrants förslag 

Omröstningsresultat  
Med 5 ja-röster, 3 nej-röster och en ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen 
enligt Ricard Söderbergs m.fl. förslag. 
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Omröstningsbilaga  
Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Jan-Olof Johansson  S X   

Emma Nohrén MP X   

Ronald Rombrant LP  X  

Christina Gustafson S X   

Ricard Söderberg, tjg. ersättare S X   

Fredrik Häller LP  X  

Ulf Hanstål M X   

Daniel Arvidsson, tjg. ersättare SD  X  

Yngve Berlin K   X 
Summa  5 3 1 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till sammanträdeskalender för 
kommunstyrelsen 2020 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner sitt 
förslag till sammanträdeskalender 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
sammanträdeskalender för kommunfullmäktige 2020.        

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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LKS § 158 Dnr 2019-000283  

Ändringar i taxan för plan- och bygglovsverksamheten 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att höja timtaxan för plan- 
och bygglov samt ändringar av taxan för planbesked. 

Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen så har inte timtaxan reviderats sedan 2011. 
Förslaget från samhällsbyggnadsnämnden är att timtaxan för plan- och bygglov höjs 
från 900 kr/tim till 950 kr/tim och därefter årlig höjning på 2 procent.  

Kommunstyrelseförvaltningen anser dock att en taxebestämmelse om årlig höjning 
av timavgiften ska vara kopplad till ett lämpligt index som speglar 
kostnadsutvecklingen. Förvaltningen föreslår en bestämmelse kopplad till 
Arbetskostnadsindex (AKI) motsvarande taxorna för Miljönämnden i mellersta 
Bohusläns verksamhet. 

Planbesked har idag en fast taxa som är uppdelad i 3 tariffer, beroende på 
storleksordning/svårighetsgrad på planbesked. Nytt förslag från samhällsbyggnads-
nämnden är att taxan för planbesked förändras så att den räknas efter faktisk 
nedlagda handläggningstimmar.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-26 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-27, § 119 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse 2019-05-22 
Plan- och bygglovstaxa, inkl. kart- och mättaxa    

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ny timtaxa för plan- 
och bygglovsverksamheten till 950 kronor att gälla fr.o.m. 2020-01-01 med den 
ändring avseende bestämmelse om årlig uppräkning som framgår av 
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa taxa för planbesked 
innebärande att avgift tas ut enligt faktiska handläggningstimmar att gälla fr.o.m. 
2020-01-01.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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LKS § 159 Dnr 2015-000190  

Svar på motion om kommunal barnomsorg på obekväma arbetstider, 
"nattis"/"kvällsis" 
Sammanfattning 
Marthin Hermansson (V) har i en motion 2015 föreslagit om kommunal barnomsorg 
på obekväma tider. 

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2019 att anslå medel och ge 
utbildningsnämnden i uppdrag att starta barnomsorg på obekväm arbetstid i 
Lysekil. 

Utbildningsförvaltningen har inrättat möjligheten till barnomsorg på tider som 
förskolan eller fritidshemmen normalt inte är öppet. Några familjer har ansökt och 
under hösten kommer verksamheten att starta upp.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-29 
Motion 
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-04-23, § 38     

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 
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