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LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-09-05

§ 103
Muntlig information
Kommunstyrelsen får muntlig information om följande ärenden:
-

Carl Dahlberg, projektledare lämnar information om Blå Översiktsplan

-

Michael Johansson, avd. chef för hållbar utveckling lämnar information om
Grönskults industriområde

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesprotokoll
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§ 104
Månadsrapport juni 2018 för kommunstyrelseförvaltningen
Dnr:

LKS 2018-196

I enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla
information om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och juli.
Förvaltningen visar till och med juni en fortsatt stor positiv avvikelse mot budget.
Någon ny genomarbetad prognos för helåret har inte gjorts sedan U2-rapporten per
april, men utfallet per juni ger inte anledning till någon annan bedömning än att det
överskott på 3,2 mnkr som då prognostiserades kommer att kunna hållas. Detta är ju
också en bärande del i den ekonomiska åtgärdsplan för hela kommunförvaltningen
som redovisades i rapport U2 för hela kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-17
Månadsrapport juni 2018 för kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av månadsrapport per juni 2018 för
kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 105
Inriktningsdokument för samarbete om ungdomsmottagningar i Västra
Götaland 2018-2022
Dnr:

LKS 2018-376

Fyrbodals direktion har beslutat att rekommendera medlemskommunerna att anta
förslaget till inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 20182022.
Förvaltningen har bedömt att inriktningsdokumentet stödjer och gynnar Lysekils
kommuns intention med att stärka och utveckla förutsättningarna för barn och ungas
hälsa och livsvillkor.
Lysekils kommuns ställningstagande föreslås därför vara att anta
inriktningsdokumentet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-04
Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022
Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till inriktningsdokument för
ungdomsmottagningarna i Västra Götaland 2018-2022.
Beslut skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
Folkhälsostrateg

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 106
Synpunkter på förslag till verksamhetsplan och budget 2019 för
Fyrbodals kommunalförbund
Dnr:

LKS 2018-430

Fyrbodals kommunalförbund har till sina medlemskommuner skickat ut förslag till
verksamhetsplan med budget för 2019. Kommunstyrelseförvaltningen menar att
förslaget är tydligt och väl strukturerat med en hög ambitionsnivå.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-11
Remiss – Verksamhetsplan och budget 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner Fyrbodals kommunalförbunds förslag till
verksamhetsplan och budget för 2019.
Beslut skickas till
Fyrbodals kommunalförbund

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 107
Svar på remiss – Budget tillväxtmedel 2019 Fyrbodals kommunalförbund
Dnr:

LKS 2018-437

Fyrbodals kommunalförbund har sänt ut en remiss rörande tillväxtmedel 2019.
Förslaget innebär en höjning med 2 kr/invånare eller 5,7 % från dagens 35
kr/invånare. För Lysekils kommuns del innebär detta förslag en kostnadsökning om
ca 29 000 kronor.
Förvaltningen anser att förbundet i framtiden bör vara tydligare i sin kommunikation
rörande denna typ av förslag till budgetförändringar. Detta särskilt mot bakgrund av
den dialog som förts kring förbundets organisation och finansiering som bland annat
gällde att snäva in förbundets uppdrag. Det blir då lite motsägelsefullt att samtidigt
utöka budgeten. I övrigt har förvaltningen inga synpunkter på den föreslagna
budgetfördelningen
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-08
Remiss – Budget tillväxtmedel 2019
Beskrivning av projekt o verksamheter i budget 2019
Budgetförslag tillväxtmedel 2019
Projekt och verksamheter finansierade av tillväxtmedel 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättad budget för tillväxtmedel 2019.
Beslut skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Avdelningen för hållbar utveckling

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 108
Samarbetet inom ”Ett enat Bohuslän”
Dnr:

LKS 2018-502

”Ett enat Bohuslän” är en samverkan mellan de elva kommunerna i Bohuslän, lokala
turistorganisationer, Turistrådet Västsverige och besöksnäringsföretagen som syftar
till att utveckla Bohuslän som destination.
Mot bakgrund av att deltagandet i arbetet inom ”Ett enat Bohuslän” har varit ojämnt
från kommunernas sida har styrgruppen och dess tre utsedda
kommunstyrelseordföranden föreslagit att beslut tas i respektive kommun med en
uppmaning till kommundirektören att tillse att utrymme ges i respektive organisation
för att medverka i arbetet.
Förvaltningen ser positivt på samarbetet inom ett ”Ett enat Bohuslän” och
avdelningen för Hållbar utveckling inom kommunstyrelseförvaltningen, där de
strategiska besöksnäringsfrågorna ligger, svarar för Lysekils kommuns deltagande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-17
Avsiktsförklaring ”Ett enat Bohuslän”
Handlingsplan ”Ett enat Bohuslän”
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen och ger kommundirektören i uppdrag
att tillse att förvaltningen har förutsättningar att prioritera arbetet inom ”Ett enat
Bohuslän”.
Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Avdelningen för Hållbar utveckling

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 109
Grönskult Industriområde
Dnr:

LKS 2017-124

Skaftö Öråd har identifierat ett antal företag som tillsammans önskar att köpa och
exploatera Grönskult industriområde i syfte att skapa goda utvecklingsmöjligheter
både för företagen i fråga men även för Skaftö som helhet.
Förvaltningens bedömning är att det finns ett stort behov av industrimark på Skaftö
och att det är viktigt att skapa goda utvecklingsförutsättningar i hela kommunen.
Förvaltningens uppfattning är därför att det är rimligt att gå vidare med Skaftö Öråds
förslag om att bryta ut den blivande vägen till området ur fastigheten. Detta
underlättar och möjliggör exploateringen oavsett vem som får förvärva fastigheten.
Förvaltningens uppfattning är att det är rimligt att den som förvärvar fastigheten är
med och medfinansierar vägen till viss del då den endast leder till industriområdet.
Vidare anser förvaltningen att krav ska ställas på intressenter av fastigheten att visa
hur deras exploatering bidrar till Skaftös utvecklingsmöjligheter samt att deras plan
för genomförande presenteras. Detta med hänvisning till att Grönskult är det enda
industriområde som kan tillskapas på Skaftö inom relativt kort sikt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-29
Yrkande
Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag.
Begär protokollsanteckning till protokollet.
Lars Björneld (L), Mats Karlsson (M), Ricard Söderberg (S), Christoffer Zakariasson
(SD), Inge Löfgren (MP) och Christina Gustafson (S): Bifall till förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra förvaltningen att gå vidare i ärendet i enlighet
med förslaget i tjänsteskrivelsen.
Protokollsanteckning
Ordförande godkänner Ronald Rombrants protokollsanteckning.
Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för markanvisning, vilka
kommunstyrelsen har att följa.
I beslutsunderlaget i detta ärende framgår inte hur dessa riktlinjer ska tillämpas.
I den fortsatta processen förutsätter vi att de nämnda riktlinjerna tillämpas och att
dessa kommuniceras med berörda parter.
Beslut skickas till
Avdelningen för hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

8 (34)

LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-09-05

§ 110
Svar på medborgarförslag om ett nytt äldreboende i centrala Lysekil
genom tillbyggnation av övervåning på gamla posten/nuvarande Coop
Dnr:

LKS 2018-072

I ett medborgarförslag föreslås ett nytt äldreboende i centrala Lysekil genom
tillbyggnation av övervåning på gamla posten/nuvarande Coop. Medborgarförslaget
hänvisar bland annat till kommunens vård- och omsorgsplan 2017-2025 som utgör
ett instrument för att planera och utveckla kommunens vård och omsorg utifrån
kommande behov.
Kommunen arbetar aktivt för att möta morgondagens behov av platser och vid
eventuell nybyggnation av äldreboenden kommer lämplig plats att diskuteras när
behov aktualiseras
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-12
Protokoll från kommunfullmäktige 2018-02-15, § 17
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses besvarat i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut skickas till
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 111
Svar på medborgarförslag om att göra Metviks badplats tillgänglig för
alla
Dnr:

LKS 2018-073

I medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit att kommunen ska göra Metviks
badplats tillgänglig för alla.
Metviks badplats ingår dock inte de badplatser som kommunen ansvarar för eller har
tillsyn över. Det saknas parkeringsmöjligheter i direkt anslutning till badplatsen som
är ett naturområde med berg och stigar vilket gör det relativt svårt att
tillgänglighetsanpassa. Att göra badplatsen tillgänglig för alla skulle därför kräva en
hel del kostsamma åtgärder vilket saknas i kommunens budget. Några planer på att
kommunen skulle sköta och underhålla Metviks badplats finns inte.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-12
Protokoll från kommunfullmäktige 2018-02-15, § 16
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses besvarat i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut skickas till
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 112
Uppföljningsrapport juni för samhällsbyggnadsförvaltningen
Dnr:

2018-196

I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista juni.
Denna rapportering innehåller endast ekonomisk uppföljning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en uppföljningsrapport per den sista
juni 2018 enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-20
Månadsrapport juni 2018 för samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av månadsrapport per juni 2018 för
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 113
Ansökan om planbesked för Grönskult 1:42 m.fl., Skaftö, Lysekils
kommun
Dnr:

2018-481

Fastighetsägaren till Grönskult 1:42 har inlämnat en ansökan om planbesked för att
anlägga en friskvårdsanläggning inklusive korttidsboende i form av hotellverksamhet
och tillhörande annexbyggnader.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-01
Ansökan om planbesked
Kompletterande beskrivning tillhörande ansökan om planbesked
Yrkande
Lars Björneld (L), Christina Gustafson (S), Mats Karlsson (M) och Christoffer
Zakariasson (SD): Bifall till förvaltningens förslag.
Ronald Rombrant (LP): Lysekilspartiet yrkar på att ärendet återremitteras för att
förvaltningen ska informera sig mer om Länsstyrelsens syn på ärendet så att vi
undviker att i onödan lägga planresurser på något som inte kommer att klara
domstolsprövningar. Dessa resurser behövs bl.a. för framtagande av detaljplaner för
bostäder inför Preems stora utbyggnadsplaner.
Inge Löfgren (MP): Avslag på förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Ronald Rombrants förslag om återremiss mot att avgöra ärendet
idag.
Om ärendet ska avgöras idag, proposition på Inge Löfgrens avslagsförslag mot Lars
Björneld m.fl. förslag till bifall.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants förslag om återremiss mot att
avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för återremiss
Nej-röst för att avgöra ärendet idag

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras
idag.
Omröstningsbilaga
Ledamöter/tjg. ersättare
Parti

Ja

Nej Avstår

Jan-Olof Johansson

S

X

Lars Björneld

L

X

Ronald Rombrant

LP

X

Christina Gustafson

S

X

Mats Karlsson

M

X

Ricard Söderberg, tjg.

S

X

Fredrik Häller

LP

X

Catharina Hansson

LP

X

Inge Löfgren

MP

X

Yngve Berlin

K

X

SD

X

Christoffer Zakariasson
Summa

4

7

Fortsatt proposition
Ordförande ställer proposition på Inge Löfgrens avslagsförslag mot Lars Björneld
m.fl. bifall och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Björneld m.fl. förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst till Lars Björnsled m.fl.
Nej-röst för avslag
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster, 1 nej-röster och 3 ledamöter som avstår beslutar kommunstyrelsen
enligt Lars Björnelds m.fl. förslag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Omröstningsbilaga
Ledamöter/tjg. ersättare
Parti

Ja

Jan-Olof Johansson

S

X

Lars Björneld

L

X

Ronald Rombrant

Nej Avstår

LP

X

Christina Gustafson

S

X

Mats Karlsson

M

X

Ricard Söderberg, tjg.

S

X

Fredrik Häller

LP

X

Catharina Hansson

LP

X

Inge Löfgren

MP

Yngve Berlin

K

X

SD

X

Christoffer Zakariasson
Summa

X

7

1

3

Kommunstyrelsens beslut

 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om planbesked för Grönskult
1:42 m.fl.
 Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen ges prioritet 2 i arbetsprogrammet
för detaljplaner och att arbetet med detaljplanen startar tidigast februari 2019.
Planarbetet beräknas därefter pågå i ca 1,5 år.
 Kommunstyrelsen beslutar att ett plankostnadsavtal mellan den sökande och
kommunen ska upprättas samt att den sökande bekostar planarbetet.
 Kommunstyrelsen beslutar att fastställa avgiften för planbeskedet enligt
gällande taxa till 13 350 kronor.
Reservation
Inge Löfgren (MP) anmäler skriftlig reservation
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Utdragsbestyrkande:
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§ 114
Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelsens
förvaltningar.









Kommundirektören
 T.f. kommundirektör under v. 28-31
 Tilldelningsbeslut - Ramavtal pontonbryggor och y-bommar
Samhällsbyggnadschef
 Beslut gällande direktupphandling betalsystem gästhamnen
Handläggare för färdtjänst
 Beslut gällande färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd för
rörelsehindrade, maj och juni 2018
Upphandlare
 Anmälan om upphandling av vaccin enligt det nationella
barnvaccinationsprogrammet 2017
Ekonomichef
 Beslut om antagande av personbilar för kommunerna Lysekil, Munkedal,
Sotenäs och Tanum.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll den 5 september 2018.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 115
Anmälningsärenden
Direktionsmöte i korthet 2018-06-14
Protokoll från Havets Hus i Lysekil AB bolagsstämma samt från styrelsemöte 201805-22
Protokoll från KHF Lysekils omsorgsbostäder årsstämma samt konstituerande möte
2018-05-22 och 2018-06-20
Protokoll från Rambo AB 2018-06-08
Protokoll från Lysekils Hamn AB årsstämma samt från styrelsemöte 2018-05-22 och
styrelsemöte 2018-06-26
Protokoll från KommunForskning i Västsverige 2018-05-24
Protokollsutdrag från Utbildningsnämnden 2018-05-29, § 44 – svar till
kommunrevisionens granskning av nämndens styrning, uppföljning
(LKS 2018-261)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll
5 september 2018.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 116
Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör
Dnr:

LKS 2018-088

Kommundirektören informerar om:







Seglarveckan
Tillväxt norra Bohuslän
Urban Platsinnovation
SKL budgetprocess
Omvärldsanalys 30 oktober – Hans Abrahamsson, social hållbarhet - inbjudan
kommer
Förhandling med LEVA i Lysekils gällande elavtal till kommunägda
fastigheter

Kommunstyrelsens ordförande informerar om:




Urban Platsinnovation – ev. fortsättningsprojekt
Tillväxt norra Bohuslän
Kommande ärende – planbesked gällande trygghetsboende i Brastad, f.d.
läkarvillan

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 117
Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2017
Dnr:

LKS 2017-005

Redovisningen av partistöd ska innehålla på vilket sätt stödet har använts för att
stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin och att
redovisningen underställs en särskild granskare. Granskarens rapport över
granskningen ska bifogas redovisningen.
Redovisningen avser perioden 1 januari-31 december 2017 och ska lämnas in till
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång vilket senast
innebär 30 juni 2018.
Redovisningskravet syftar till att genom ökad öppenhet ge allmänhet och medierna
möjlighet att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras
redovisning. Ett av fullmäktiges partier, Vänsterpartiet har enligt gällande regelverk
inkommit för sent och därför bör partistödet återkrävas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-26
Redovisning från samtliga partier
Yrkande
Yngve Berlin (K): Avslag på förvaltningens förslag om att vänsterpartiet ska
återbetala sitt partistöd.
Christina Gustafson (S): Bifall till Yngve Berlins förslag.
Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag.
Mats Karlsson (M): Begär protokollsanteckning till protokollet.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Yngve Berlins m.fl. förslag mot Ronald Rombrants förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Yngve Berlins m.fl. förslag mot Ronald Rombrants
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Yngve Berlins m.fl. förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningar av
partistöd för år 2017.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Protokollsanteckning
Ordförande godkänner Mats Karlssons protokollsanteckning.
Vid redovisningen från partierna har Vänsterpartiet inte redovisat i tid.
Kommunstyrelsen beslutar att Vänsterpartiet ändock får ut 2017 års partistöd.
Lämnar Vänsterpartiet inte in redovisning av partistöd i tid 2019 ska erhållet
partistöd återbetalas”.
Reservation
Ronald Rombrant (LP), lämnar skriftlig reservation ”Mot bakgrund av att
kommunfullmäktige har fattat beslut om riktlinjer för redovisning av partistöd ska
kommunstyrelsen agera i enlighet med riktlinjerna. Sedan är det helt upp till
fullmäktiga att avgöra om Vänsterpartiet ska få lov att bryta mot reglerna utan att
drabbas av någon sanktion”.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 118
Riktlinjer för bostadsförsörjning
Dnr:

LKS 2018-505

Alla kommuner ska enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ta fram
riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna ska beslutas av
kommunfullmäktige och uppdateras minst en gång varje mandatperiod.
Eftersom kommunen enlig lag ska ha aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning under
aktuell mandatperiod föreslås kommunfullmäktige att för innevarande mandatperiod
anta de delar av boendestrategin som har betydelse för kommunens
bostadsförsörjning som kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning till dess att nya
riktlinjer kan presenteras senare i höst
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-21
Boendestrategi 2012 del 2
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för innevarande
mandatperiod anta de delar av boendestrategin som har betydelse för kommunens
bostadsförsörjning som kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 119
Svar på motion om vad vi kan göra för att underlätta för delårsboende att
bli helårsboende
Dnr:

LKS 2016-771

Den 16 november 2016 inkom Ronald Rombrant, Lysekilspartiet, med en motion till
kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna för att för att få delårsboende att
bli helårsboende.
Tillväxt Norra Bohuslän genomförde 2012 i samarbete med Umeå universitet en
omfattande enkät- och intervjustudie bland delårsboende, ”Delårsboende i norra
Bohuslän - rapport från en intervjustudie”. Ett av syftena var att kartlägga hur de
delårsboende tänker om och förhåller sig till att öka sitt engagemang i lokalsamhället,
inte minst genom att potentiellt bli helårsboende.
Kommunstyrelseförvaltningen menar därför att motionens förslag, att utreda
förutsättningarna för att få delårsboende att bli helårsboende, i stora delar redan har
gjorts och hänvisar till studien för vidare information och fakta.
Även inom ramen för utvecklingsområdet ”Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö”
görs aktiviteter och insatser som riktar sig mot såväl besökare som delårboende och
helårsboende.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-11
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-11-24, § 184
Motion
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att med hänvisning till tjänsteskrivelsen anse
motionen vara besvarad.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 120
Svar på motion om att skapa en process för välkomnande av nya
kommuninvånare
Dnr:

LKS 2016-772

Ronald Rombrant, Lysekilspartiet, har i en motion föreslagit att kommunstyrelsen
ges i uppdrag att ta fram en process för välkomnande av nya kommuninvånare.
Alla nya invånare i Lysekils kommun får ett välkomstbrev från kommunen. Detta
innehåller allmän information, diverse erbjudanden från kommunen och andra
aktörer. För personer boende i Lysekils kommun som fått medborgarskap i Sverige
har man årligen en välkomstceremoni. Det har även skapats en webbplats
www.livetilysekil.se där man riktar sig till potentiella invånare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-12
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-11-24, § 185
Motion
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses
besvarad med hänvisning till vad som anförts i kommunstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 121
Svar på motion om LOV (lagen om valfrihetssystem)
Dnr:

LKS 2017-829

Centerpartiet har i en motion 2017- 11-30 yrkat på att Lysekils kommun utreder
möjligheterna att tillämpa lagen om valfrihetssystem inom lämpliga områden.
Kommunstyrelseförvaltningen menar att frågan om att erbjuda LOV är såväl en
politisk som en ekonomisk fråga och att mer underlag krävs för en eventuell fortsatt
diskussion i frågan vilket också är vad som föreslås i motionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-11
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-12-14, § 179
Motion
Yrkande
Yngve Berlin (K): Avslag på förvaltningens förslag.
Christina Gustafson (S) och Ricard Söderberg (S): Bifall till Yngve Berlins förslag.
Lars Björneld (L) och Mats Karlsson (M): Bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Proposition på Yngve Berlins m.fl. förslag mot Lars Björneld m.fl. förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Yngve Berlins m.fl. förslag mot Lars Björneld m.fl.
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Björnelds m.fl. förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst till Lars Björnsled m.fl.
Nej-röst till Yngve Berlin m.fl.
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster, 3 nej-röster och 2 ledamöter som avstår beslutar kommunstyrelsen
enligt Lars Björnelds m.fl. förslag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Omröstningsbilaga
Ledamöter/tjg. ersättare
Parti
Jan-Olof Johansson

S

Lars Björneld

L

Ronald Rombrant

Ja

X
X

LP

Christina Gustafson

S

Mats Karlsson

M

Ricard Söderberg, tjg.

S

X
X
X
X

Fredrik Häller

LP

X

Catharina Hansson

LP

X

Inge Löfgren

MP

X

Yngve Berlin

K

Christoffer Zakariasson
Summa

Nej Avstår

SD

X
X
6

3

2

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen vara besvarad med
hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse och att socialnämnden tillsammans
med kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för
införandet av LOV.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 122
Svar på motion om krav på mantalsskrivning för hyreskontrakt hos
kommunens bostadsbolag
Dnr:

LKS 2017-842

Motionen föreslår en ändring i LysekilsBostäders AB´s ägardirektiv avseende
ändamål och verksamhetsmål. De föreslagna ändringarna skulle innebära att
bostadsbolaget endast i undantagsfall ska erbjuda icke mantalsskrivna att inneha
hyreskontrakt i bolagets fastighetsbestånd.
LysekilsBostäder vill fortsatt kunna hyra ut tomma lägenheter till icke mantalsskrivna
men planerar emellertid för en ändring i bolagets uthyrningspolicy i samma riktning
som motionens andemening. Bostadsbolagets styrelse avser att lyfta frågan under
hösten och därmed kanske delar av motionens andemening realiseras även om några
ändringar i ägardirektiven inte görs.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-16
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-12-14, § 180
Motion
Yrkande
Yngve Berlin (K): Att bifalla motionen
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag
Propositionsordning
Proposition på Yngve Berlins förslag mot Jan-Olof Johanssons förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Yngve Berlins förslag mot Jan-Olof Johanssons
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan-Olof Johanssons förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att med hänvisning till tjänsteskrivelsen anse
motionen vara besvarad.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 123
Svar på motion om att inrätta en kommunal värdtjänst
Dnr:

LKS 2018-117

Jeanette Janson (LP) har i en motion föreslagit att en tjänst för kommunalt värdskap
inrättas med uppdrag att arbeta uppsökande och proaktivt för medborgare som
behöver stöd i att förstå det så kallade samhällskontraktet.
Ekonomiska och personella förutsättningar för inrättande av en specifik värdtjänst
finns för närvarande inte. Lysekils kommun har emellertid en projektanställd
samhällsguide som arbetar med samhällsinformation, vägledning och stöd för
nyanlända och asylsökande, hjälp med ansökningar och dokumenthantering,
nätverksskapande, kontakt med föreningar, myndigheter och företag med mera.
Även arbetet med tryggheten i kommunen har intensifierats där kommunen och
polisen arbetar strukturerat och aktivt på kort och lång sikt med att möta behovet
utifrån problembilden.
Vidare planerar kommunen för ett kontaktcenter med planerad start 2019 som
sannolikt kommer att täcka en del av de behov som framförs i motionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-13
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-02-15, § 20
Motion
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses
besvarad med hänvisning till vad som anförts i kommunstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 124
Svar på motion om kommunens hantering av motioner och
medborgarförslag
Dnr:

LKS 2018-130

En motion av Siw Lycke och Monica Andersson (C) riktas mot kommunens hantering
av motioner och medborgarförslag. Man menar att kommunen inte följer
kommunallagen 5 kap 35 § om besvarande inom ett år.
Förvaltningen är enig med motionärerna när det gäller att besvarande av motioner
generellt sett tar alldeles för lång tid och har beslutat att hantering av motioner
kommer att vara ett prioriterat område inom förvaltningen. Förvaltningen har
därmed för avsikt att successivt besvara den motionsskuld som finns ackumulerad
samt att framgent besvara nya motioner i enlighet med kommunallagen 5 kap 35 §.
Gällande medborgarförslag har kommunen 2017-12-14 beslutat om en ny och
tydligare struktur för hantering av dessa vilket sannolikt kommer korta tidsrymden
för besvarande avsevärt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-13
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-03-15, § 37
Motion
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses
besvarad med hänvisning till vad som anförts i kommunstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 125
Svar på motion om inhyrning av ordningsvakter
Dnr:

LKS 2018-164

Christoffer Zakariasson (SD) har i en motion daterad 2018-03-15 yrkat på att Lysekils
kommun utreder möjligheten att hyra in 3 – 4 ordningsvakter med utökade
befogenheter, som kan övervaka de områden som behövs, sporadiskt 3 – 4 gånger i
veckan och så länge det behövs samt att utredningen ges hög prioritet eftersom läget
är akut.
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens uppfattning att det med anledning
av en utbredd otrygghet i Lysekil bör finnas en trygghetsskapande funktion som
arbetar kontinuerligt och med tydlig närvaro på våra gator och torg.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-20
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-03-15, § 40
Motion
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses
besvarad med hänvisning till vad som anförts i kommunstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 126
Svar på motion om trygghetskameror i Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2018-159

Mats Karlsson (M) har i en motion föreslagit att kommunen utreder möjligheten att
på lämpliga ställen sätta upp trygghetskameror.
En förstudie är genomförd av kommunstyrelseförvaltningen som gör gällande att
trygghetskameror, det vill säga kamerabevakning på allmän plats i syfte att förebygga
brottslighet och främja tryggheten, enligt forskningen inte har dessa önskvärda
effekter. Däremot finns det andra områden där kamerabevakning kan ha en
förebyggande effekt, varför kommunstyrelsen bör få i uppdrag att ta fram riktlinjer
eller motsvarande för kamerabevakning i Lysekils kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-13
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-03-15, § 38
Motion
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta att inte vidare utreda möjligheten
till trygghetskameror.
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta att kommunstyrelsen får i uppdrag
att upprätta riktlinjer för kamerabevakning i Lysekils kommun.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 127
Beslut om godkännande av utställningsutlåtande, samt beslut om
antagande av fördjupad Blå Översiktsplan
Dnr:

LKS 2012-468

Under våren 2013 beslutade kommunstyrelserna i de fyra nordbohuslänska
kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil att gemensamt arbeta fram en
blå översiktsplan. Planen antas som en fördjupad översiktsplan för havet och blir en
del av respektive kommuns översiktsplanering. Den innehåller rekommendationer för
hur havs- och skärgårdsområdena långsiktigt ska användas för att säkerställa en
hållbar användning och nyttjande av våra gemensamma resurser.
Under perioden 15 mars till 15 maj 2018 har utställningshandlingen för Blå
översiktsplan varit ute på remiss till drygt 200 remissinstanser och utställd i
respektive kommunhus.
Med anledning av den utsända remissen har 47 svar inkommit, ett
utställningsutlåtande upprättats där remissvaren har behandlats och utifrån den är
ett förslag till antagandehandling framtaget.
Den Blå Översiktsplanen kommer att bli ett viktigt verktyg för att styra hur vi ska
nyttja våra gemensamma resurser så att Norra Bohusläns kust och hav även i
framtiden kommer att vara attraktivt för boende, verksamheter och besökare.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-24
Planbeskrivning, daterad 2018-07-05
Planeringsförutsättningar, daterad 2018-07-05
Plankarta/rekommendationskarta, daterad 2018-07-05
Utställningsutlåtande, daterad 2018-06-14
Särskild sammanställning av miljöbedömning
Yrkande
Inge Löfgren (MP): Återremiss av ärendet.
Lars Björneld (L) och Mats Karlsson (M): Bifall till förvaltningens förslag
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Inge Löfgrens förslag om återremiss mot att avgöra ärendet idag.
Om ärendet ska avgöras idag, proposition på Lars Björneld m.fl. förslag till bifall.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Inge Löfgrens förslag om återremiss mot att
avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.
Ordförande ställer proposition på Lars Björnelds m.fl. förslag till bifall och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Björnelds m.fl. förslag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner utställningsutlåtande för fördjupad Blå Översiktsplan.
Kommunstyrelsen godkänner antagandehandlingarna för fördjupad Blå
Översiktsplan.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta fördjupad Blå Översiktsplan
enligt 3 kap 19 § Plan- och bygglagen (2010:900) och att offentliggöra särskild
sammanställning av miljöbedömning enligt 6 kap 17§ Miljöbalken (1998:808).
Reservation
Inge Löfgren (MP) anmäler skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

32 (34)

LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Justerare:

Sammanträdesprotokoll
2018-09-05

Utdragsbestyrkande:

33 (34)

LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-09-05

§ 128
Detaljplan för gamla mejeriet Slätten 1:34, Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2018-500

Samhällsbyggnadsförvaltningen har, tillsammans med Rådhuset Arkitekter AB, tagit
fram ett förslag till detaljplan för Gamla Mejeriet, Slätten 1:34.
Syftet med detaljplanen är att kunna ändra mejeriet till bostadshus och att göra det
möjligt att på sikt ändra verkstadshallen till bostadshus, alternativt en mer flexibel
användning som tillåter både bostäder, handel eller kontor.
Planförslaget har justerats med anledning av inkomna synpunkter under granskning
och är nu färdig för antagande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-14, med bilagor
Yrkande
Lars Björneld (L): Bifall till förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplan för Gamla mejeriet, Slätten 1:34,
upprättad 2018-08-14, och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande
enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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