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  ANSLAGSBEVIS: 
 

Nämnd: Kommunstyrelsen  Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2018-01-31 Justeringsdatum: 2018-02-07 

Anslagsdatum: 2018-02-07  Anslagets nedtagande: 2018-03-01 

Bevis om tillkännagivande av justering: …………………………………… 

 

Sammanträdestid: 2018-01-31 Kl. 09.00-12.05 
 
 

Lokal: Borgmästaren, Lysekils stadshus 

Beslutande 
Ledamöter 

 
Ersättare 

Jan-Olof Johansson (S), ordf.  
Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. 
Ronald Rombrant (LP), 2:e vice ordf. 
Christina Gustafson (S) 
Mats Karlsson (M)  
Monica Andersson (C), ersätter Christer 
Hammarqvist (C)   
Patrik Saving (LP), ersätter Catharina  
Hansson (LP)  
Fredrik Häller (LP)  
Inge Löfgren (MP)  
Yngve Berlin (K) 
Christoffer Zakariasson (SD)  
 
 

Dan Jagefeldt (S) 
Daniel Arvidsson (SD) 
Per-Gunnar Ahlström (K) 
Susanne Baden (MP) 
Ricard Söderberg (S) §§ 10-18 

Tjänstemän  
 

Leif Schöndell, kommunchef 
Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare  
 
 
Paragrafer 
 

 
1-18 

Sekreterare 
 

 

………………………………………………………. 
Mari-Louise Dunert 

Ordförande 
 

 

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

Justerare 
 

 

………………………………………………………. 
Christina Gustafson 

 

 
………………………………………………………. 
Ronald Rombrant 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

Övriga närvarande: 

Eva-Marie Magnusson, ekonomichef, del av § 1 
Anna-Karin Larsson, personalutvecklare, del av § 1 
Christian Martins, administrativ chef 
Per Garenius, chef för samhällsbyggnadschef 
Anita I Andersson, kommunrevisionen 
Olle Krischansson, kommunrevisionen §§ 1-17  
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§ 1 
 

Muntlig information 
 
Kommunstyrelsen får muntlig information om följande ärenden: 
 

- Eva-Marie Magnusson, ekonomichef lämnar information om preliminärt 
bokslut 2017. 

- Anna-Karin Larsson, personalutvecklare redovisar medarbetarenkäten på en 
övergripande nivå.  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 2 
 

Instruktion för kommundirektören 
Dnr:  LKS 2017-870 
 

Med anledning av bestämmelser i den nya kommunallag som trädde i kraft 2018-01-01 
har kommunstyrelseförvaltningen utformat en instruktion för kommunens högsta 
tjänsteman enligt det den nya kommunallagens åläggande. Samtidigt föreslås att 
benämningen kommundirektör antas istället för den nu gällande benämningen 
kommunchef. 
 

Beslutsunderlag 
 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-15 
Instruktion för kommundirektören i Lysekils kommun 
 

Yrkande 
 

Ronald Rombrant (LP): Att ärendet återremitteras med komplettering med utdrag ur 
förarbeten till ändringar i den nya kommunallagen (läggs in under ny rubrik 
”Direktörens grundläggande uppgifter”) samt att det tydliggörs att 
kommundirektören ansvarar för att stoppdatum i beredningsprocessen för ärenden 
till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige hålls.  
 

Christina Gustafson (S), Lars Björneld (L), Mats Karlsson (M) och Yngve Berlin (K): 
Bifall till 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 Christina Gustafsons 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. 
 

Ordförande ställer proposition på Christina Gustafsons m.fl. förslag till bifall och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till instruktion för kommundirektör och att 
nuvarande begrepp kommunchef ändras till kommundirektör. 
 

Reservation 
 

Ronald Rombrant (LP), anmäler skriftlig reservation. 
 

Inge Löfgren (MP), anmäler blank reservation. 
 

Beslut skickas till 
 

Kommunfullmäktige för kännedom  
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RESERVATION från Lysekilspartiet mot kommunstyrelsens beslut 2018-01-31 
i ärende 1, instruktion för kommundirektör. 
 

 
De flesta kommuner har en kommunchef - i de större kommunerna en 
kommundirektör – som är chef för förvaltningsorganisationen. Nytt för i år i 
kommunallagen är att kommunerna ska fatta beslut om en instruktion för den 
högste tjänstemannen.  
 
Instruktionen syftar bl.a. till att tydliggöra rollerna mellan kommunstyrelsen och 
kommundirektören, det vill säg mellan politiken och förvaltningen. Transparens 
och ärlighet mot medborgarna, mot alla förtroendevalda och mot medarbetare 
anges också som skäl för det nya kravet i kommunallagen. 
 
Lysekilspartiet yrkade på att det i instruktionen skulle infogas ett textstycke från 
förarbetena till den nya kommunallagen som innehöll följande för oss väldigt 
centrala och förtydligande skrivningar: 
 

 Direktören ansvarar för att förvaltningen bedrivs i enlighet med gällande 

lagar och föreskrifter.  

 

 De förtroendevalda ska ha tillit till att beslutsunderlagen innehåller den 

information som behövs för att kunna fatta rättssäkra beslut. De 

förtroendevalda ska också kunna lita på att direktören i sina underlag har 

redovisat om det föreligger osäkerhet i ekonomiska kalkyler. Det är vidare 

viktigt att det framgår om en fråga i underlagen är rättsligt osäker. 

 

 Både den politiska majoriteten och minoriteten ska veta att 

beslutsunderlagen i ärendena till kommunstyrelsen är sakliga och 

opartiska. 

 

 Direktören ansvarar för verkställigheten av beslutade ärenden. 

 
Utöver detta yrkade Lysekilspartiet på att det ska tydliggöras att det är 
kommundirektören som har ansvaret för att ärenden bereds enligt fastställda 
tidsscheman. 

Detta blev nedröstat av (S), av de övriga i den styrande minoriteten samt (K). 
Helt klart vill förtroendevalda i Lysekils kommun ha kvar otydligheter och 
gråzoner när det gäller ansvar och befogenheter. Djupt beklagansvärt, tycker vi, 
det är inte minst på dessa områden som vi ser stora brister.  

 

Ronald Rombrant för Lysekilspartiet 
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§ 3 
 

Yttrande till kommunrevisionen över granskningsrapport av kommunens 
ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering 
Dnr:  LKS 2017-714 
 
PwC har på kommunrevisionens uppdrag genomfört en granskning av kommunens 
ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Granskningen har redovisats i 
rapporten ”Fördjupad granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och 
rehabilitering”. 
 
Vid granskningen har PwC funnit att kommunen inte helt har säkerställt sitt 
arbetsgivaransvar för arbetsanpassning och rehabilitering utifrån fem kontrollmål. 
Granskningen har avgränsas till kommunstyrelsen, utbildningsnämnden samt 
socialnämndens verksamhetsområden under 2016 och fram till gransknings-
tidpunkten 2017-05-01. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-24 
PwC rapport – Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och 
rehabilitering 
 
Yrkande 
 
Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag att kommunstyrelseförvaltningen senast vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-28 rapporterar att förslag på åtgärder har 
genomförts. 
 
Jan-Olof Johansson (S), Christina Gustafson (S), Yngve Berlin (K) och Mats Karlsson 
(M): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag att anta yttrande som sitt eget och 
överlämnar det till kommunrevisionen. 
 
Proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag.  
 
Proposition  
 
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag att anta yttrande 
som sitt eget och överlämnar det till kommunrevisionen., och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsförslaget. 
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Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst till Ronald Rombrants tilläggsförslag 
 
Nej-röst för avslag 
 
Omröstningsresultat 
 

Med 5 ja-röster, 5-nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen 
med ordföranandes utslagsröst att avslå Ronald Rombrants tilläggsförslag. 
 

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  

Monica Andersson C  X  

Fredrik Häller LP X   

Patrik Saving LP X   

Inge Löfgren MP X   

Yngve Berlin K   X 

Christoffer Zakariasson SD X   

Summa  5 5 1 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens yttrande som sitt eget och 
överlämnar det till kommunrevisionen. 
 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att genomföra de i tjänsteskrivelsen 
redovisade åtgärderna. 
 
Beslut skickas till 
 
Kommunrevisorerna 
PwC 
Personalavdelningen 
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§ 4 
 

Behörighet att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 
Dnr:  LKS 2018-053 
 

En översyn har gjorts på förvaltningen över de personer och politiker som ska ha 
behörighet att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. 
Kommunstyrelsen beslutade om firmatecknare 2016-02-10, § 28, men då 
kommunallagen saknar regler om behörig firmatecknare föreslår förvaltningen att 
dokumentet kallas ”Behörighet att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde”. Förteckningen över behörigheter har setts över eftersom 
personer har slutat och nya har kommit till.  

I delegationsordningen delegerar kommunstyrelsen beslutsfattande till personer med 
viss befattning och ledamöter i viss egenskap. För att underlätta påskrift för 
avtal/kontrakt, fullmakter och andra handlingar som kan anses utgöra del av den 
löpande verksamheten har detta lyfts in i bilagan. 
 
Beslutsunderlag 
 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-12 
Behörighet att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar om behörighet att underteckna handlingar enligt 
redovisad bilaga. 
 
Beslut skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen   
Ekonomiavdelningen inkl. bilagan 
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§ 5 
 

Intern kontrollplan 2018 
Dnr:  LKS 2017-796 
 
Kommunstyrelseförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter 
har utifrån reglemente för intern kontroll och tillämpningsanvisningar upprättat 
förslag till intern kontrollplan för verksamhetsåret 2018. De två kontrollområden som 
kommunstyrelsen beslutade om 2017-11-29, § 176 är ” Användning av First Card och 
Rutin kring innehav av nyckel, tagg (plupp)”. 
 
Förvaltningarna kommer att genomföra kontroller av att betalkorten används i 
enlighet med kommunens gällande policy, riktlinjer och regler. Förvaltningarna 
kommer bl.a. att granska ett urval av fakturor från First Card.  
 
När det gäller innehav av nyckel, tagg kommer kontroll att ske över vilka som har 
behörighet till stadshuset samt kontroll av rutinerna för in- och utlämning av nycklar, 
och tagg. Kontrollen ska också påvisa att inga obehöriga personer som t.ex. tidigare 
anställda, politiker som inte längre är aktiva, ska ha tillgång till stadshuset. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelse- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-18 
Intern kontrollplan ur Stratsys 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna intern kontrollplan för 2018. 
 
Beslut skickas till 
 
Utvecklingsledare; Ing-Marie Tjulander 
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§ 6 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelsens 
förvaltningar. 
 

 Kommunstyrelsens ordförande: 

 Yttrande till förvaltningsrätten gällande begäran över inhibition  
R. Rombrant mål 290-18 

 Yttrande till förvaltningsrätten gällande begäran över inhibition  
B. Andreasson mål 290-18 

 Yttrande till förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning mål 14579-17 

 Förlängning av ramavtal med PEAB – Utsiktsberget 

 Yttrande till Mark- och miljödomstolen, komplettering av ansökan som 
Preem AB lämnat in 2017-11-30 
 

 Kommunchefen:   

 Meddelande om avbrytande av upphandling 

 Tillförordnad kommunchef under jul och nyår 2017/2018 

 Attestförteckning för kommunstyrelseförvaltningen 

 

 Upphandlaren: 

 Deltagande i upphandling av Dataskyddsombud 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll den 31 januari 2018. 
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§ 7 
 
Anmälningsärenden 
 
Protokoll från Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-11-15, 2017-12-20 
 
Protokoll från Lysekils Hamn AB 2017-11-28, 2017-12-13 
 
Protokoll från LysekilsBostäder AB 2017-12-13 
 
Protokoll från LEVA i Lysekil AB 2017-10-17 
 
Protokoll från Havets Hus AB 2017-11-23, 2017-12-20 
 
Protokoll från folkhälsopolitiska rådet 2017-11-24 
 
Protokoll från fiskekommunerna 2017-11-24 
 
Protokoll från KHF Lysekils omsorgsbostäder 2017-11-20 
 
Protokoll från RAMBO AB 2017-09-29 
 
Protokollsutdrag från SON 2017-11-30, § 213 – ekonomisk åtgärdsplan  
(LKS 2017-224) 
 
Protokollsutdrag från SON 2017-12-13, § 225 – redovisning ekonomisk åtgärdsplan 
(LKS 2017-224) 
 
Protokollsutdrag från KF i Sotenäs kommun 2017-12-07, § 144 – samordning och 
styrning av gemensamma nämnder (LKS 2017-444) 
 
Protokollsutdrag från lönenämnden 2017-11-13, § 16 – Resultatmål, indikationer och 
verksamhetsmål 2018-2019 (LKS 2017-811) 
 
Samordningsförbundet Väst – verksamhetsplan och budget 2018 (LKS 2017-813) 
 
Beslut från länsstyrelsen 2017-12-19 om förvaltning av naturreservaten 
Gåsöskärgården och Ryxö i Lysekils kommun (LKS 2017-109) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll  
31 januari 2018. 
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§ 8 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande och kommunchef 
Dnr: LKS 2018-088 
 
Kommunchefen informerar om: 
 

 Efter genomförd RFI:n (Request For Information) gällande koncession av 
hamnverksamheten visar att det finns ett intresse på marknaden. Det bedöms 
att huvudspåret för hamnverksamheten är att lägga ut driften på en extern 
operatör. Arbetet fortsätter med att ta fram underlag för 
koncessionsupphandling, därefter får kommunfullmäktige besluta utifrån om 
det kommer rimliga anbud. 

 Mötet den 14 februari som alla ledamöter och ersättare är inbjudna till för att 
få en nulägesanalys på kommunnivå. 

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 
 

 Det blir ingen fortsättning på den kinesiska intresseförfrågan om en 
containerhamn i Brofjorden. 

 Möte med Västsvenska Turistrådet 

 Näringslivscentrum, studiebesök på H-fönster 

 Blå översiktsplan – kommer för beslut om granskning vid nästa 
kommunstyrelsemöte  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen antecknar informationen. 
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§ 9 
 
Ändrade ägarförhållande RAMBO AB  
Dnr: LKS 2017-678 
 
De fyra ägarkommunerna i RAMBO AB har enats om att förändra ägarförhållandena i 
bolaget så att de fyra ägarkommunerna efter förändringen äger lika stor andel av 
bolaget (antal aktier).  
Vid ägarsamrådet 2017-09-15 enades kommunernas representanter om att föra frågan 
vidare till kommunfullmäktige för beslut i respektive kommun. En avsiktsförklaring 
undertecknades också där viljan att genomföra förändringen uttrycks tillsammans med 
ett antal villkor som man enats om.  
Förändringen innebär att Lysekils kommun frånträder sig 13,2 procent av sina aktier i 
bolaget (från 38,2% till 25 % ägande). Priset för att överlåta aktierna har satts till  
12,6 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-18. 
RAMBO AB - nya skrivningar i bolagsordningen 
RAMBO AB - nya skrivningar i aktieägaravtalet  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förändringar i 
bolagsordningen enligt bilaga 1 avseende styrelsens sammansättning.  

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förändringar i 

aktieägaravtalet avseende styrelsens sammansättning samt valberedning 
enligt bilaga 2.  

 
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utlysa en extra 

bolagsstämma i bolaget för att anta en ny bolagsordning. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige  
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§ 10 
 
Lysekils Hamn AB ansökan om borgen 
Dnr: LKS 2017-887 
 
Lysekils Hamn AB har genom sin ordförande och sin VD Dan Ericson hemställt om 
att kommunen tecknar ny borgen om 15 mnkr. Beslut vid styrelsemöte den  
13 december 2017. Lysekils Hamn AB har behov av att anpassa byggnader, 
anslutningar och genomföra övriga investeringar för att fartyget SVEA ska kunna ha 
Lysekil som hemmahamn. 
 
Förvaltningen bedömer att 15 mnkr är en yttre ram för investeringar och tidpunkt för 
upplåning bör ske i samråd mellan Lysekils Hamn AB och förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-31 
Ansökan om borgen Lysekils Hamn AB 
Protokoll nr 13, Lysekils Hamn AB 
Protokoll från Lysekils Stadshus AB 2017-12-18 (§ 50) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att teckna 15 mnkr i borgen som 
säkerhet för upplåning av Lysekils Hamn AB till investeringar i hamnområdet kopplat 
till SLU-projektet. 
 
Protokollsanteckning 
 
Ordföranden godkänner följande protokollsanteckning från Lysekilspartiet: 
 
Vi förväntar oss att kostnaderna för projektet inte kommer att överstiga 10-11 mnkr i 
enlighet med protokoll i Stadshus AB 2017-12-18. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
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§ 11 
 
Revidering av Lysekils kommuns reglemente för arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda  
Dnr: LKS 2017-633 
 
Kommunens befintliga arvodesreglemente med därtill hörande arvodes- och 
ersättningsnivåer, anses på ett generellt plan vara rimliga och speglar arbetsvolym 
och ansvar. Beräkningsgrunden där alla arvoden är kopplade till arvodet för 
kommunstyrelsens ordförande, som i sin tur är kopplat till riksdagsmannaarvodet, 
bedöms också fungera väl och föranleder ingen förändring. Baserat på jämförelser 
mellan likvärdiga kommuner föreslås dock en höjning av beräkningsfaktorn 
(procentsatsen) för årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande från nuvarande  
75 procent till 85 procent. Övriga arvoden kvarstår på nuvarande nivå.  
 
Även de kommunala bolagen bör följa kommunens arvodesreglemente och 
beräkningsmodell. Detta för att erhålla likställighet och tydlighet för de principer och 
beräkningsgrunder som gäller för de kommunala bolagens arvoden. Detta innebär 
samtidigt att det skapas ett reglemente som spänner över hela kommunkoncernen 
avseende kommunstyrelse, nämnder och bolag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-14 
Reviderat reglemente för arvode 
 
Yrkande 
 
Monica Andersson (C): Avslag på förslaget till arvodesreglemente. 
 
Yngve Berlin (K): Avslag på förvaltningens förslag, att beräkningsfaktorn för 
kommunstyrelsens ordförande höjs från nuvarande 75 procent till 85 procent av 
riksdagsmannaarvodet och istället, att de förtroendevaldas arvoden för nästa 
mandatperiod ska utgå från 2018 års prisbasbelopp. (46 500 kronor).  
 
Att de årliga arvodeshöjningarna beräknas och binds till snittet för löneutvecklingen, 
i kronor räknat, för övriga anställda i Lysekils kommun i inkomstskiktet 18 000 till  
25 000 kr/mån. 
 
Lars Björneld (L), Christina Gustafson (S), Ronald Rombrant (LP) och Inge Löfgren 
(MP): Bifall till förvaltningens förslag om reviderat reglemente för arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda som även gäller för samtliga helägda kommunala 
bolag att börja gälla 2019-01-01. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Lars Björnelds m.fl. förslag att bifalla förslaget om reviderat 
reglemente mot Yngve Berlins ändringsförslag att arvodena ska utgå från 2018 års 
prisbasbelopp. 
 
Proposition på Lars Björnelds m.fl. förslag att bifalla förslaget om reviderat 
reglemente mot Yngve Berlins ändringsförslag att de årliga arvodeshöjningarna 
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beräknas och binds till snittet för löneutvecklingen, i kronor räknat, för övriga 
anställda i Lysekils kommun i inkomstskiktet 18 000 till 25 000 kr/mån. 
 
Proposition på Lars Björnelds m.fl. förslag att bifalla förslaget om reviderat 
reglemente mot Monica Anderssons avslagsförslag.  
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Lars Björnelds m.fl. förslag att bifalla förslaget om 
reviderat reglemente mot Yngve Berlins ändringsförslag att arvodena ska utgå från 
2018 års prisbasbelopp och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars 
Björnelds m.fl. förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på Lars Björnelds m.fl. förslag att bifalla förslaget om 
reviderat reglemente mot Yngve Berlins ändringsförslag att de årliga 
arvodeshöjningarna beräknas och binds till snittet för löneutvecklingen, i kronor 
räknat, för övriga anställda i Lysekils kommun i inkomstskiktet 18 000 till 25 000 
kr/mån och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Björnelds m.fl. förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på Lars Björnelds m.fl. förslag att bifalla förslaget om 
reviderat reglemente mot Monica Anderssons avslagsförslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Björnelds m.fl. förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med förslaget till 
reviderat reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda som även 
gäller för samtliga helägda kommunala bolag att börja gälla 2019-01-01. 
 
Reservation 
 
Monica Andersson (C) och Yngve Berlin (K), anmäler var för sig skriftlig reservation. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
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RESERVATION från Yngve Berlin (K) mot kommunstyrelsens beslut 2018-01-31 
i ärende 10, revidering av Lysekils kommuns reglemente för arvode och 
ersättningar till förtroendevalda. 
 

 
När kommunstyrelsen behandlade arvodesfrågan i onsdags var vårt förslag att 
prisbasbeloppet (46 500) istället för riksdagsmannalönen (65 400) skulle bli 
beräkningsgrunden för kommunalrådslönerna. Och istället för att följa 
riksdagsmännens (och riksdagskvinnornas) löneutveckling ville vi att den skulle 
kopplas till löneutvecklingen för de sämst betalda i kommunal tjänst. 
Nivån på kommunalrådets lön är den beräkningsgrund som samtliga andra 
arvoden utgår ifrån, så ju högre arvode/lön till kommunalrådet desto högre 
arvoden för övriga arvoderade politiker.   
 
Men vi tänkte så här: En modell där arvodeshöjningarna istället är knuten till 
lågavlönade kommunanställdas löneutveckling skulle kunna bli en drivkraft för att 
ge de anställda ”på golvet” bättre löner. (Om inte för något annat så för att det 
skulle påverka nivån på politikernas arvoden). Visst vore det en bra och 
pedagogisk modell för politiker som vill visa att man förstått en av orsakerna till 
svårigheter att rekrytera personal i viktiga yrkeskategorier, som vården. 
Men Kommunstyrelsens majoritet föredrog istället förslaget att höja 
kommunalrådets arvode från 75 % till 85 % av riksdagsmannalönen (65 400), 
vilket innebär höjning från 49.050 kr till 55.590 kr. Det blir 6.540 kr i månaden i 
höjning för det kommunalråd som tillträder efter valet, plus den höjning riksdagen 
nästa årsskifte beslutar för sina politiker. 
 
Skillnaden mellan vårt förslag och förslaget att höja arvodena har naturligtvis en 
viss ekonomisk betydelse. Vårt förslag belastar skattekollektivet betydligt mindre. 
Men naturligtvis är den främsta poängen med vårt förslag att politiken inte skall 
fjärma sig från majoriteten av väljarna/medborgarna/skattebetalarna. 
 
Om ambitionen med höjda arvoden för politiker är att få ”dugligt” folk att bli 
politiskt aktiva tror jag vi missat målet. Jag ser inga tecken på att tidigare 
arvodeshöjningar fått den effekten. 
Jag reserverar mig mot Kommunstyrelsens beslut om höjda politikerarvoden. 
 
 
 
Yngve Berlin, Kommunistiska Partiet. 
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RESERVATION från Centerpartiet (C) mot kommunstyrelsens beslut 2018-01-
31 i ärende 10, revidering av Lysekils kommuns reglemente för arvode och 
ersättningar till förtroendevalda. 
 

 
Vi i Centerpartiet röstade för att avslå ärendet. 
 
Vi hade önskat att vi kunde bryta ur två delar i ärendet, att ersättarna ska få fullt 
mötesarvode. Samt att egenföretagare som inte kan redovisa sin ”lön” ska få en 
schablonbaserad ersättning för förlorad inkomst. Detta är något vi kommer 
fortsätta driva om vi får gehör för avslagsyrkandet. 
 
Mot detta väger vi höjda arvoden, de fasta arvodena är baserat på olika 
procentsatser som inte vi anser motsvarar de uppdrag som man idag har. 
 
Vi är också mycket kritiska till att höja våra arvoden i det ekonomiska läge vi har. 
Om argumentet att man ska göra det innan nästa mandatperiod vore anledning så 
borde ärendet presenterats för ett år sen innan partierna påbörjat sina 
nomineringar. 
 
 
 
Monica Andersson, Centerpartiet  
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§ 12 
 
Utbetalning av partistöd 2018 
Dnr: LKS 2018-018 
 
Enligt reglerna för partistöd som fullmäktige beslutade om 2014, ska utbetalning av 
partistöd ske under februari månad efter beslut i fullmäktige. Det lokala partistödet i 
Lysekils kommun utgår till partier som är representerade i kommunfullmäktige. 
Enligt reglerna ska beloppen avseende grundstöd och mandatstöd justeras utifrån 
prisbasbeloppets förändringar. Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kronor och det 
innebär att grundstödet höjs till 8 180 kronor, och mandatstödet till 11 247 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-10 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för år 2018 ska 
utgå till de politiska partierna i fullmäktige i enlighet med redovisat förslag. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
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§ 13 
 
Svar på medborgarförslag om begränsningsregler för ersättningar i 
kommunal styrelser och nämnder 
Dnr: LKS 2014-084 
 
I ett medborgarförslag från 2014 har förslagsställaren föreslagit att en 
begränsningsregel införs för ersättning i kommunala styrelser och nämnder, med 
tonvikt på kommunalrådsbefattningar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-25, § 62 om reglemente för arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda. Reglementet bygger i grunden på en procentsats av 
riksdagsledamots månadsarvode vilket skiljer sig från kommunens tidigare 
reglemente som utgick från prisbasbeloppet. De föreslagna arvodesnivåerna ligger i 
paritet med kommunerna i Västra Götaland. Kommunfullmäktige beslutade att 
fastställa beräkningsgrunden för arvoden i till 75 procent av riksdagsmannaarvodet.  
 
En förtroendevald får ersättning för förlorat arbetsinkomst efter uppvisat intyg från 
arbetsgivaren. En förtroendevald som har ett årsarvode över 20 procent utgår inget 
sammanträdesarvode. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-03 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-03-27, § 34 
Medborgarförslag  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
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§ 14 
 
Svar på medborgarförslag om strategisk och långsiktig plan som 
underlag för kommunens utveckling  
Dnr: LKS 2014-085 
 
I ett medborgarförslag från 2014 har förslagsställaren föreslagit om strategisk och 
långsiktig plan som underlag för kommunens utveckling. 
 
Lysekils kommuns styrmodell som beslutades om 2016 bygger på mål- och 
resultatstyrning. Styrmodellens övergripande syfte är att tydliggöra en gemensam 
struktur och gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av kommunen och dess 
verksamheter. Styrmodellen omfattar därför hela kommunens organisation. 
Därutöver har kommunen antagit en ny vision för Lysekil. Vision Lysekil 2030 ska 
ange ett framtida önskvärt tillstånd och resultat på lång sikt (10 år eller mer). Den ska 
ge inriktning och energi för utvecklingsarbetet och visa vägen till en bättre 
verksamhet och ett bättre Lysekil. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-13 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-03-27, § 35 
Medborgarförslag  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska 
anses besvarat med hänvisning till vad som anförts i kommunstyrelseförvaltningens 
tjänsteskrivelse. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
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§ 15 
 
Svar på medborgarförslag om begränsningsregler för kommunala 
politiska uppdrag i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  
Dnr: LKS 2014-086 
 
I ett medborgarförslag från 2014 har förslagsställaren föreslagit att en 
begränsningsregel för kommunala politiska uppdrag i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Regeln innebär att uppdragstiden begränsas till max tre 
mandatperioder. 
 
Engagerade medborgare är grunden för att demokratin ska fungera. Det är färre 
medborgare som är aktiva i det politiska arbetet än tidigare och det är en riktning 
som fortsätter. Att inte tillåta dem som är intresserade och villiga att ha kommunala 
politiska uppdrag efter tre mandatperioder riskerar förvärra situationen med lågt 
politiskt engagemang och deltagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-03 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-03-27, § 36 
Medborgarförslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
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§ 16 
 
Svar på medborgarförslag om nya beslut- och attestregler införs för 
kommunalråden som reglerar förhållandet mellan politiker och 
tjänstemän 
Dnr: LKS 2014-083 
 
I ett medborgarförslag från 2014 har förslagsställaren föreslagit om nya beslut- och 
attestregler införs för kommunalråden som reglerar förhållandet mellan politiker och 
tjänstemän. 
 
I början av 2017 gjordes en revidering av attestförteckningen för kommunstyrelsen 
som reglerar beslutsattestant och orderattestant. Även dokument som reglerar 
behörig firmatecknare reviderades under 2016. 
 
Förvaltningarna bereder ärenden till nämnderna och det finns delegationsordning att 
förhålla sig till. Kommunstyrelsens delegationsordning reviderades i maj 2017.  
Kommunfullmäktige har tagit beslut om bl.a. ny styrmodell, nya 
ekonomistyrningsprinciper, nytt reglemente för kommunstyrelsen samt andra viktiga 
styrdokument och fler förbättringar pågår fortlöpande. Kommunstyrelsen har även 
tagit beslut om ny tjänstemannaorganisation och i december 2017 beslutade 
kommunfullmäktige även om ny nämndorganisation inför nästa mandatperiod. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-04 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-03-27, § 33 
Medborgarförslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska 
anses besvarat med hänvisning till vad som anförts i kommunstyrelse-förvaltningens 
tjänsteskrivelse. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
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§ 17 
 
Reviderade avgifter på kommunala parkeringar 
Dnr: LKS 2017-746 
 
Mot bakgrund av effektiviseringskrav i budget 2018 har förvaltningen gjort en 
översyn av taxor och avgifter. Ett första resultat av denna är ett förslag om att justera 
parkeringsavgifterna.  
 
Avgifterna har varit oförändrade sedan 2010, nuvarande avgifter är 10 kronor 
respektive 15 kronor per timme. Förvaltningen föreslår en höjning med 5 kronor per 
timme på samtliga betalparkeringar. Lysekils kommun har 11 avgiftsbelagda 
parkeringsplatser under perioden 15 juni tom 15 augusti.  
 
En begränsning av avgiftsperioden till maximalt fyra veckor per år i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut 2017-11-01 skulle innebära minskade intäkter för 
kommunen med 0,25 mnkr 2018 jämfört med 2017. En grundläggande princip bör 
vara att de som utnyttjar parkeringsplatserna också ska betala för dem, 
skattekollektivet ska inte finansiera kommunens kostnader för att anordna 
parkeringar utan detta bör falla på bilisterna genom avgifter. Vidare är det 
förvaltningens bedömning att fri parkering under en stor del av sommaren skulle 
innebära en minskad rörlighet och tillgången på parkeringsplatser för besökare 
utifrån skulle minska drastiskt med negativ påverkan på besöksnäringen som följd.  
 
För att skapa en tydligare inriktning och långsiktighet i hur parkeringsfrågan ska 
hanteras anser förvaltningen att det behövs en parkeringsstrategi för Lysekils stad 
men också för Fiskebäckskil och Grundsund. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-15. 
Kartor över kommunens avgiftsbelagda parkeringar 
 
Yrkande 
 
Ronald Rombrant (LP): Avslag i den första att-satsen, i den del som anger 
avgiftsperiod (Avgiftsperioden ska fortsatt vara 15 juni till och med 15 augusti). 
 
Ändringsyrkande att P-avgifter endast ska utgå under veckorna 27 – 30. 
 
Bifall till att-sats 2, att ta fram förslag till parkeringsstrategier för Lysekils stad, 
Fiskebäckskil och Grundsund. 
 
Monica Andersson (C): Avslag på punkt 1, att höja parkeringsavgifterna med 5 kronor 
per timme på samtliga betalparkeringar, från 10 krononor per timme till 15 kronor 
respektive 15 kronor till 20 kronor per timme. Höjningen gäller från och med 15 juni 
2018. Avgiftsperioden ska fortsatt vara 15 juni till och med 15 augusti 
 
Bifall till att-sats 2, att ta fram förslag till parkeringsstrategier för Lysekils stad, 
Fiskebäckskil och Grundsund. 
 
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
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Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Jan-Olof Johanssons förslag mot Monica Anderssons avslagsförslag 
mot Ronald Rombrants förslag om avgiftsperioden. 
 
Proposition på Ronald Rombrants m.fl. bifall att ta fram förslag till 
parkeringsstrategier för Lysekils stad, Fiskebäckskil och Grundsund. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons förslag mot Monica 
Anderssons avslagsförslag mot Ronald Rombrants förslag om avgiftsperioden och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan-Olof Johanssons förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Ordförande meddelar att Jan-Olof Johanssons förslag är huvudförslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ronald Rombrants och Monica Anderssons förslag ställs mot varandra för att utse 
motförslag till huvudförslaget. 
 
Jan-Olof Johanssons förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsens utser till 
motförslag. 
 
Ja-röst till Jan-Olof Johanssons förslag 
 
Nej-röst till det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag. 
 
Propositionsordning i omröstning om motförslag 
 
Ordförande ställer Ronald Rombrants och Monica Anderssons förslag mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen utser Monica Anderssons förslag till motförslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för att Ronald Rombrants förslag utses till motförslag 
 
Nej-röst för att Monica Anderssons förslag utses till motförslag. 
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Omröstningsresultat 
 

Med 5 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen utse Monica Anderssons 
förslag till motförslag. 
 

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  

Monica Andersson C  X  

Fredrik Häller LP X   

Patrik Saving LP X   

Inge Löfgren MP X   

Yngve Berlin K  X  

Christoffer Zakariasson SD X   

Summa  5 6  

 
Omröstningsresultat i huvudomröstningen 
 
Med 4 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen bifalla Monica 
Anderssons förslag. 
 

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   

Monica Andersson C  X  

Fredrik Häller LP  X  

Patrik Saving LP  X  

Inge Löfgren MP  X  

Yngve Berlin K  X  

Christoffer Zakariasson SD  X  

Summa  4 7  
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Fortsatt proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. bifall att ta fram förslag till 
parkeringsstrategier för Lysekils stad, Fiskebäckskil och Grundsund och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om oförändrade parkeringsavgifter 
och parkeringsperiod. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till 
parkeringsstrategier för Lysekils stad, Fiskebäckskil och Grundsund. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Avdelningen för Mark och Gata 
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§ 18 
 
Förlängning samt överlåtelse av ramavtal för planläggning och 
exploatering av Utsiktsberget 
Dnr: LKS 2011-131 
 
Kommunen tecknade tillsammans med PEAB Sverige AB 2012 ett ramavtal för 
planläggning och exploatering av området söder om Kristinebergsvägen, del av 
fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:6, Lysekils kommun, området som nu kallas 
Utsiktsberget, (bilaga 1). Ramavtalet reglerar förutsättningar för planläggning och 
exploatering under tiden planarbetet pågår och kommer att leda till att ett 
exploateringsavtal tecknas mellan parterna.  
 
Enligt den ursprungliga överenskommelsen skulle ramavtalet upphöra om 
detaljplanen inte blivit antagen av kommunfullmäktige senast 2014-12-31. Genom 
tillägg till ramavtalet har denna tidpunkt sedan vid flera tillfällen flyttats fram, senast 
till 2017-12-31 genom beslut i kommunfullmäktige 2016-11-24, § 175.  
 
PEAB har inkommit till kommunen med en begäran om dels förlängning av 
ramavtalet med två år till 2019-12-31, dels överlåtelse av detta till Skaftöbo AB/Lars 
Andersson, (bilaga 2). Skälet som PEAB anger för detta är att arbetet med att ta fram 
detaljplanen har varit en utdragen process och att bolaget under tiden ändrat sin 
inriktning avseende produktion av bostäder i egenutvecklade projekt. 
 
I kommunfullmäktige 2017-12-14, § 171, blev beslutet en minoritetsåterremiss för att 
ge förvaltningen i uppdrag att dels säkerställa att överlåtelsen inte medför ett 
gynnande av enskild (uppfyller exempelvis Skaftöbo AB kraven som ställdes vid 
anbudsförfrågan daterad 2011-06-23 där det av anbudet ska framgå 
anbudslämnarens ekonomiska styrka och garantier för att exploateringen genomförs) 
samt att säkerställa att Skaftöbo AB har kapacitet att erlägga köpeskillingen 47 mnkr 
för förvärvandet av kommunens mark. 
 
För att inte riskera negativa konsekvenser för såväl PEAB som Lysekils kommun om 
ramavtalet i sin helhet skulle förfalla 2017-12-31 till följd av återremissen fattade 
kommunstyrelsens ordförande 2017-12-19 ett delegationsbeslut innebärande att 
giltighetstiden för ramavtalet med PEAB flyttas fram till 2018-12-31. Beslutet 
villkorades med att tillägget till ramavtalet avseende förlängningen är giltigt endast 
under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige vid nästa sammanträde 
2018-02-15. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-25 
Ramavtal 
Skrivelse från PEAB 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-14, § 171 
Delegationsbeslut 2017-12-19 om förlängning av ramavtalet med PEAB 
Skrivelse från Skaftöbo/Lars Andersson 
 
Yrkande 
 
Inge Löfgren (MP): Avslag på förvaltningens förslag. 
 
Lars Björneld (L): Bifall till förvaltningens förslag. 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Lars Björnelds förslag mot Inge Löfgrens förslag 
till avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Björnelds förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna tillägg till ramavtal för 
planläggning och exploatering av området söder om Kristinebergsvägen, del av 
Skaftö-Fiskebäckskil, Lysekils kommun. Tillägget innebär att giltighetstiden för 
ramavtalet flyttas fram till 2018-12-31.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna att PEAB överlåter 
ramavtal för planläggning och exploatering av området söder om Kristinebergsvägen, 
del av Skaftö-Fiskebäckskil 1:6, Lysekils kommun, till Skaftöbo AB/Lars Andersson. 
 
Reservation 
 
Inge Löfgren (MP), anmäler blank reservation. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
 


