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BESLUTANDE:
Ledamöter
Jan-Olof Johansson (S)
Christina Gustafson (S)
Margareta Carlsson (S), ersätter Klas-Göran Henriksson (S) §§ 91-92
Klas-Göran Henriksson (S) §§ 93-107
Siw Linnér (S)
Anette Björmander (S)
Anders C Nilsson (S)
Monica Andersson (C), ersätter Siw Lycke (C)
Ann-Charlotte Strömwall (L)
Britt-Marie Didriksson Burcher (L), ersätter Lars Björneld (L)
Yngve Larsson (L)
Lisbeth Lindström, ersätter Marthin Hermansson (V)
Håkan Smedja (V) §§ 91-94
Yngve Berlin (K)
Per-Gunnar Ahlström (K), ersätter Britt-Marie Kjellgren (K)
Ronald Rombrant (LP)
Jeanette Janson (LP)
Annbritt Jarnedal (LP)
Lars-Olof Stilgård (LP)
Fredrik Häller (LP)
Patrik Saving (LP) §§ 91-93
Per Tengberg (LP), ersätter Patrik Saving (LP) §§ 94-107
Per Tengberg (LP), ersätter Fredrik Lundqvist (LP) §§ 91-93
Fredrik Lundqvist (LP) §§ 94-107
Elisabeth Larsson (KD), ersätter Roger Svensson (KD)
Susanne Baden (MP), ersätter Katja Norén (MP)
Inge Löfgren (MP)
Christoffer Zakariasson (SD)
Caroline Hogander (SD)
Lillemor Antonsson (SD)
Mats Karlsson (M)
Klaus Peters (M), ersätter Marita Fermell-Lagrell (M)
Richard Åkerman (M)
Sven-Gunnar Gunnarsson (S)

Vid uppropet var av 31 utsedda kommunfullmäktige, 22 ordinarie ledamöter och
9 ersättare.
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§ 91
Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige och byggnadsnämnden
Dnr:

LKS 2014-425, 455

Philip Nordqvist (L) har i en skrivelse 2018-06-14 avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige och byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Philip Nordqvist
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts.
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till länsstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till valberedningen.
Beslutet skickas till
Philip Nordqvist
Länsstyrelsen
Löneenheten
Nämndsekreterarna/Troman

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 92
Uppföljningsrapport 2 2018 för Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2018-196

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 2 per 30 april
2018. Rapporten omfattar även nämnder, styrelse och bolag, vilka har lämnat en
sammanfattande redogörelse för verksamheten, ekonomi och åtgärder för budget i
balans. Som det framgår av rapporten slutar prognosen för 2018 på 26,1 mnkr,
inklusive jämförelsestörande poster på 12,3 mnkr (avyttring av aktier i Rambo AB),
vilket är 12 mnkr bättre än budgetens resultat på 14,1 mnkr.
En viktig del i detta är att socialnämnden har beslutat om en handlingsplan med
åtgärder motsvarande 10 mnkr, vilka har inarbetats i socialnämndens prognos som
nu ligger på minus 9,1 mnkr för helåret. Med anledning av den ekonomiska
situationen har en rutin tagits fram som tydligt beskriver vad som gäller om
övertalighet avseende personal uppstår.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-30 § 90
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-22
Uppföljningsrapport 2 2018 för Lysekils kommun
Yrkande
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Tilläggsförslag att
kommunfullmäktige antar ”Handlingsplan för ekonomisk balans totalt för Lysekils
kommun”.
Ronald Rombrant (LP) och Jeanette Janson (LP): Bifall till kommunstyrelsens
förslag, avslag på Jan-Olof Johanssons tilläggsförslag.
Christina Gustafson (S): Bifall till Jan-Olof Johansson förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning
Proposition på kommunstyrelsens förslag.
Proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. tilläggsförslag mot avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enlig förslaget.
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. tilläggsförslag mot
avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Jan-Olof Johanssons m.fl.
tilläggsförslag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Uppföljningsrapport 2 2018.
Kommunfullmäktige antar ”Handlingsplan för ekonomisk balans totalt för Lysekils
kommun”.
Reservation
Ronald Rombrant (LP) reserverar sig muntligt mot beslutet.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder och styrelser

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 93
Budget 2019 och plan 2020-2021
Dnr:

LKS 2018-194

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget för 2019 och
plan för 2020-2021. Förslaget är framarbetat i en process under våren med flera
dialogmöten med kommunstyrelsen, kommunledningsgrupp och politiker från
nämndernas presidium.
I förslaget lämnas skattesatsen oförändrad 22,46 kr och ett antal förslag ges om
prioriteringar som bedöms nödvändiga. Prioriteringarna har sedan underlag för
beräkning av respektive nämnds ram för 2019.
De ekonomiska förutsättningarna bygger på ett antagande om befolkningsutveckling
enligt förvaltningens uppdaterade prognos från SCB 2017.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 30 maj 2018 var det Lysekilspartiets förslag till
budget som vann gehör efter omröstning. Lysekilspartiets budgetförslag innebar bl.a.
ett överskott på 10 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-30, § 91, inkl. bilagor 1-4
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-24
Budget 2019 plan 2020-2021
Protokoll från centrala samverkan och MBL-förhandlingar med Kommunal och
Vision
Yrkande
Jan-Olof Johansson (S): Socialdemokraterna och Liberalerna ställer sig bakom
förvaltningens förslag till budget 2019 och plan för 2020 - 2021 med följande
ändringar:


Att i budget 2019 tillföra ytterligare 5 mnkr till socialnämnden som en
förstärkning till omställningsarbetet med att nå en kostnadsnivå i enlighet
med ”kostnad per brukare” samt för att kunna erbjuda heltidstjänster till
deltidsanställda.
 Att i budget 2019 tillföra ytterligare 4,2 mnkr till utbildningsnämnden för att
införa barnomsorg på obekväm arbetstid och till satsningar på utsatta barn
och ungdomar.
Vårt förslag innebär att socialnämnden ges en budgetram på 374,5 mnkr och
utbildningsnämnden ges en budgetram på 346 mnkr.
Förslaget ger ett budgeterat resultat 2019 för hela kommunen på 9,2 mnkr.
Vi vill också att kommunen gör ett antal riktade satsningar och föreslår därför att
fullmäktige beslutar om följande särskilda uppdrag:
 Avsätt resurser till heltidsresan
Samtliga nämnder ska avsätta erforderliga resurser för att kunna erbjuda
heltidstjänster till de som omfattas av avtalet om den s.k. heltidsresan.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Socialnämndens kostnader ska ner till snittet för andra jämförbara kommuner
Under perioden budgetår 2019 och plan för 2020 - 2021 ska socialnämnden
fortsätta arbeta för en kostnadsnivå i verksamheterna i enlighet med
jämförelsen ”kostnad per brukare”.
Satsa på föreningslivet
Inom kommunstyrelsens budget omfördela 0,5 mnkr för att öka
kommunstyrelsens anslag till föreningslivet och påbörja en utveckling av IOP
(Idéburet Offentligt Partnerskap).
Inför barnomsorg på obekväm arbetstid
Utbildningsnämnden ges i uppdrag att inom tilldelad budget påbörja
införandet av barnomsorg på obekväm arbetstid

Ronald Rombrant (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag som ger ett budgeterat
resultatmål på 10 mnkr, som tilldelar nämnderna ett nettoanslag för 2019 till 913,7
mnkr, som anger en investeringsram på 55 mnkr, samt tre specificerade uppdrag till
socialnämnden respektive kommunstyrelsen.
 Socialnämndens kostnader ska ned till snittet för andra kommuner
Socialnämnden ska över planeringsperioden 2019-2021 komma ner i
kostnader till genomsnittet för de s.k. ”kostnad per brukare” kommunerna.
När det gäller enheten barn och unga inom socialnämndens individ- och
familjeomsorg sträcks tiden ut till 2022. Uppföljning ska ske i samband med
varje delårsbokslut.
 Genomlysning av kommunens lokalkostnader: lokalkostnader ska ned till
nivåer som råder i andra kommuner
Det har uppmärksammat att vi har höga kostnader för verksamhetslokaler. Är
detta motiverat eller går det att minska dessa kostnader? Behövs alla lokaler?
Kommunen betalar ut bidrag till föreningar för lokaler, ger utbetalningarna
tillbaka motsvarande nytta?
 Ge kommunstyrelsen i uppdrag att dels genomlysa befintliga
kommunövergripande samarbeten, dels pröva om vi kan utöka samarbeten
med fler/andra kommuner och andra områden med syftet att minska
kostnader och upprätthålla kvaliteten.
Har samarbetena inom SML-kommunerna lett till förväntade positiva
effekter? Finns det anledning att utvidga samarbetena med fler kommuner?
Finns det anledning att titta på fler områden för samarbete?
Christoffer Zakariasson (SD): Att socialnämndens ram utökas med 10 mnkr och ska
fördelas mellan särskilt boende (SÄBO) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Ann-Charlotte Strömwall (L): Bifall till Jan-Olof Johanssons förslag, avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Mats Karlsson (M): Att kommunfullmäktige antar förvaltningens förslag som vi
moderater biföll på kommunstyrelsens sammanträde 30 maj.
Yngve Berlin (K): Kommunisternas budget i korthet innebär en förstärkning av
verksamheten med 18,3 mnkr. Vilket i sin tur innebär att det beräknade överskottet
förbrukats till verksamhet.
Socialnämnden får ökad ram, från 369,5 till 383,5 = 14 mnkr
Kommunstyrelsen får ökad ram, från 108,9 till 113,2 =4,3 mnkr för att fullfölja Barn
och Ungdomspolitiska programmets ambitioner.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Utöver dessa yrkanden föreslår (K):
1. Att: kommunen i skrivelse och uppvaktning klargör för regering och riksdag
att vi inte accepterar ständiga övervältrande av ofinansierade verksamheter på
kommunerna.
2. Att: LSS och en värdig äldrevård och omsorg måste vara ett nationellt ansvar
och garanteras finansiering av staten.
3. Att: kostnaderna för integration och flykting mottagande finansieras av staten
utan bortre tidsgräns. (Se bilaga 5)
Håkan Smedja (V): Bifall till Socialdemokraterna och Liberalernas förslag.
Inge Löfgren (MP): Att 10 mnkr tas från kommunens resultat till hållbar utveckling,
allt för att uppfylla Vision 2030, utvecklingsmål och globala mål. Resultatmålet blir då
8,4 mnkr.
Monica Andersson (C): Att kommunfullmäktige antar inriktningen på budget 2019
enligt Centerpartiets budgetförslag vilket innebär 18,4 mnkr i resultatmål.


Att nämnderna får i uppdrag att presentera en plan för att få budget i balans
2019 utifrån de ramar som kommunfullmäktige beslutat om och att detta
underlag finns tillgängligt för fullmäktige i november.



Att kommunfullmäktige ställer sig bakom de föreslagna inriktningarna till
reformer för jobb och företagande, bostäder, äldreomsorg och utbildning för
Lysekils kommun framåt samt att förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare
med dessa.

Elisabeth Larsson (KD): Bifall till Socialdemokraterna och Liberalernas förslag.
Anders C Nilsson (S), Christina Gustafson (S) och Klas-Göran Henriksson (S): Bifall
till Jan-olof Johanssons förslag.
Richard Åkerman (M): Bifall till Mats Karlssons förslag.
Yngve Berlin (K): Bifall till kommunstyrelsens förslag endast i den del som ger
socialnämnden ett tillskott på 14 mnkr.
Mats Karlsson (M), Monica Andersson (C) och Richard Åkerman (M): Bifall till
kommunstyrelsens förslag om oförändrad skattesats på 22,46 kr.
Ajournering
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 18.45–19.15.
Efter ajournering genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att
kommunfullmäktige är samlat med 23 ordinarie och 8 ersättare.
Ordförande meddelar att Yngve Berlins förslag att bifalla kommunstyrelsens förslag
endast i den del som ger socialnämnden ett tillskott på 14 mnkr inte kommer att
prövas. Budgetförslagen ska prövas i sin helhet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag mot
Christoffer Zakariassons förslag mot Mats Karlssons m.fl. förslag mot Yngve Berlins
förslag mot Inge Löfgrens förslag mot Monica Andersson förslag.
Proposition på kommunstyrelsens förslag om oförändrad skattesats på 22,46 kr.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jan-Olof
Johanssons m.fl. förslag mot Christoffer Zakariassons förslag mot Mats Karlssons
m.fl. förslag mot Yngve Berlins förslag mot Inge Löfgrens förslag mot Monica
Andersson förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag mot Christoffer Zakariassons
förslag mot Mats Karlssons m.fl. förslag mot Yngve Berlins förslag mot Inge
Löfgrens förslag mot Monica Andersson förslag för att utse motförslag till
huvudförslaget.
Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige utser till
motförslag.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag.
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag mot Christoffer
Zakariassons förslag mot Mats Karlssons m.fl. förslag mot Yngve Berlins förslag mot
Inge Löfgrens förslag mot Monica Andersson förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar att utse Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag till
motförslag.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar med 9 ja-röster, 16 nej-röster och 6 ledamöter som
avstod, att bifalla Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag. (Se omröstningsbilaga)
Fortsatt proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om oförändrad
skattesats på 22,46 kr och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2019 och plan för 2020-2021 enligt förslag
från Socialdemokraterna och Liberalerna med bifall av Vänsterpartiet och
Kristdemokraterna.
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen fastställs oförändrad till 22,46 kronor.
Reservation
Ronald Rombrant (LP), Monica Andersson (C), Mats Karlsson (M) och Yngve Berlin
(K) reserverar sig mot beslutet och avser att lämna skriftlig reservation, var för sig.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder och styrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Justerare:
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Jan-Olof Johansson
Christina Gustafson
Klas-Göran Henriksson
Siv Linnér
Anette Björmander
Anders C Nilsson
Siw Lycke
Monica Andersson
Ann-Charlotte Strömwall
Lars Björneld
Britt-Marie Didriksson Burcher
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Håkan Smedja
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Lisbeth Lindström
Yngve Berlin
Britt-Marie Kjellgren
Per-Gunnar Ahlström
Ronald Rombrant
Jeanette Janson
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Lars-Olof Stilgård
Fredrik Häller
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Roger Svensson
Elisabeth Larsson
Katja Norén
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Inge Löfgren
Christoffer Zakariasson
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Richard Åkerman
Sven-Gunnar Gunnarsson
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NÄRV

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
31

VOTERING
§ 93
JA NEJ AVST

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

9

X
X
X
X
16

6

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-06-20

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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RESERVATION från Ronald Rombrant (LP) mot kommunfullmäktiges beslut 201806-20 i ärende 5 om Budget för 2019 och plan för 2020-2021.
Socialdemokraterna och Liberalerna (SL) presenterade på skärmduken vid fullmäktiges
möte den 20 juni 2018 en helt ny budget jämfört med vad de lade fram för
kommunstyrelsen tre veckor tidigare. Tack vare att M, V och KD röstade för SL:s
budget lyckades man få ihop en majoritet. Detta var inte första gången under denna
mandatperiod som vi har sett kommunstyrelsen rösta på ett sätt och
kommunfullmäktige på ett annat.
Innan vi kommer till skillnaderna ska sägas att Lysekilspartiet och SL har en samsyn
när det gäller den s k heltidsresan. Vi i Lysekilspartiet ser också att kostnaderna ska tas
inom ramen för nämndernas budgetar.
Det som annars skiljde Lysekilspartiets budgetförslag och SLs var framförallt hur
partierna ska ta sig an socialnämndens ekonomi. Så har det sett ut varje år denna
mandatperiod, men alla partierna verkar nu inse att socialnämndens ram innevarande
år kommer att vara otillräcklig. Detta trots att (S) och de andra partierna i
minoritetsstyret har fattat beslut om att genomföra neddragningar under 2018 med 33
årsarbetare inom äldreomsorgen.
Lysekilspartiets anslag till socialnämnden uppgick till 381 mkr, 6 mkr mer än vad SL
hade med i sin budget. Lysekilspartiets utgångspunkt när det gällde socialnämndens
ram var att vi måste ta hänsyn till nämndens verkliga kostnader. Vår bedömning är att
socialnämndens kostnader för 2018 grovt har underskattats. Därmed blir budgeten för
2019, som bygger på budgeten för 2018, fel.
Vi håller det för mycket troligt att den eviga visan i socialnämndens med åtgärdsplaner,
stoppaket, anställningsstopp mm kommer att fortsätta. Socialförvaltningen slet 2017,
2018 och kommer nu 2019 återigen att tvingas slita med detta. Inte alls konstigt om
sjukskrivningarna och personalomsättningen rakar i höjden.
Förutom synen på socialnämnden finns det ytterligare andra avgörande skillnader
mellan Lysekilspartiets och SLs budgetförslag.
Lysekilspartiet föreslog 1 mkr till trygghets- och brottsförebyggande åtgärder. Nu blir
det tyvärr inte den kraftsamling mot den sociala oro och de våldsproblem vi har kunnat
se det senaste året. Vi beklagar att vi inte lyckades få med oss M och andra partier på
vårt förslag. Utan denna miljon kommer det naturligtvis ta längre tid att lösa de
orosproblem som Lysekils kommun de facto har.
Lysekilspartiet hade avsatt 1 mnkr till förberedande arbeten för att snabbt kunna skrida
till handling i Södra Hamnen och i Brastad Centrum när Trafikverket beslutar om
nedläggning av järnvägen. Utan dessa extraresurser riskerar vi nu bli vittnen till
ytterligare ett projekt som fastnar i långbänken. Därmed försenas också anläggandet av
en GC-led genom kommunen, som vi gärna hade velat ha på plats när Preem startar
ROCC-projektet. Arbetet med reducering av olycksrisker utmed väg 162 kommer
därmed att försenas många år.
När det är valår ska en ny budget fastställas av det nyvalda fullmäktige. Vi får hoppas
att väljarna ger oss förtroendet att få bestämma den slutliga utformningen av 2019 års
budget.
Ronald Rombrant, Lysekilspartiet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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RESERVATION från Monica Andersson (C) mot kommunfullmäktiges beslut 201806-20 i ärende 5 om Budget för 2019 och plan för 2020-2021.
Vi reserverar oss mot fullmäktiges beslut till förmån för vårt egna förslag.
Vi anser att vi behöver en budget som skapar nya möjligheter och nya förslag att driva
Lysekils kommun framåt.
Att ta överskottsmålet 2019 är att skapa sämre förutsättningar inför 2020 och 2021.
Vi måste tänka framåt och sluta belasta framtiden.
Monica Anderson, Centerpartiet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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RESERVATION från Yngve Berlin (K) mot kommunfullmäktiges beslut 2018-06-20 i
ärende 5 om Budget för 2019 och plan för 2020-2021.
Vi i (K) anser att verksamhet i balans måste vara överordnat budget i balans och
överskottsmål.
För detta fick vi inget stöd från de andra partierna i kommunfullmäktige.
Nu blev det istället en av högerbudgetarna som fick majoritet och vi kan konstatera att
människan, (inte minst majoriteten i Lysekils fullmäktige) är det enda däggdjur som
snubblar på samma sten flera gånger.
Vår utgångspunkt för resursfördelningen i budget var att socialnämndens kraftiga
underskott år efter år skulle ge signaler till fler partier, förhoppningsvis en majoritet,
att justera budgettilldelningen. Vårt förslag om ytterligare 14 mkr för att få arbetsro
och möjlighet att bekämpa ohälsa och bevara kvaliteten i vården röstades ned.
Socialnämndens verksamhet kommer fortsatt att pressas av brist på resurser och
överskott av uppgifter. Representanter från diverse partier kommer fortsatt att peka
med hela handen och kräva ”skärpning” och blå-ögt undra varför sjuktalen ökar och
varför rekryteringen till vård och omsorgsyrkena är så besvärlig.
För övrigt, anser vi att ungdomsproblematiken utöver den som måste åtgärdas rent
polisiär, måste få prioritet och kraftigt utökade resurser i kommunens budget. Även
här har många en belägenhet att snubbla över fullt synliga stenar. 4,3 mkr till åtgärder
för att förverkliga ungdomspolitiska programmet var vårt förslag, nu blev satsningen
betydligt blygsammare.
Vårt förslag att kunna rösta på separata poster blev inte godkänt som metod att
snickra ihop en budget. Annars hade säkert vårt och Lysekilspartiets förslag om
resurser till socialnämnden kunnat få majoritet.
Det ena ”borgmästarpaketet” ställdes mot det andra. I ett sådant läge, när vårt förslag
förlorat, fanns inget annat alternativ för oss än att överlåta det fortsatta röstandet till
de andra,
Ett tips till alla som tror att Lysekils kommun har ekonomiska problem enbart
beroende på historiskt tvivelaktigt styre. Ta en titt i sommar på alla förmögna som
besöker kusten med sina svindyra farkoster eller vistas i sina svindyra sommarhus
Fattas det pengar i samhället? Snarare är det så att kommunens/allmännas problem
växer med de ökande klassklyftorna.
Jag reserverar mig mot kf:s beslut. Yngve Berlin (K)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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RESERVATION från Mats Karlsson (M) mot kommunfullmäktiges beslut 2018-0620 i ärende 5 om Budget för 2019 och plan för 2020-2021.
Ordning och reda i ekonomin. Bara genom att ha god ordning i de offentliga
finanserna blir politiken ett stöd i varje människas livsprojekt. Moderaterna har alltid
prioriterat ordning och reda i ekonomin, bara då kan medborgarna vara trygga med
att välfärden inte blir en tillfällig förmån utan en långvarig trygghet.
En välskött ekonomi lägger grunden för det.
Hur stor ska överskottet i budgeten var då God ekonomisk hushållning innebär
överskott.
Över tid motsvarande 2 procent av skatteintäkten och statsbidrag.
Jag yrkade på en budget med 2 procents överskott fick ej gehör av KF. Därför
reserverar jag mig mot KFs beslut.
Mats Karlsson, Moderaterna

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 94
Samordningsförbundet Väst - Årsredovisning 2017 med
verksamhetsberättelse samt bilaga med statistik och revisionsberättelse
för år 2017
Dnr:

LKS 2018-306

Samordningsförbundet Väst har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse
för år 2017.
Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer att
samordningsförbundets styrelse har haft en tillräcklig kontroll över verksamheten
under år 2017. Årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med
kommunal redovisningslag och bedöms som rättvisande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-30 § 92
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-04
Samordningsförbundets årsredovisning 2017 med bilagor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Samordnings-förbundet Västs årsredovisning med
tillhörande verksamhetsberättelse för år 2017.
Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundet Väst ansvarsfrihet för år 2017.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Väst

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 95
Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för Fyrbodals
kommunalförbund
Dnr:

LKS 2018-330

Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund har upprättat årsredovisning
och verksamhetsberättelse för år 2017.
Revisorerna i förbundet har i förvaltningsrevisionen inte funnit några brister som
föranleder anmärkning eller kommentarer. Revisionsberättelsen 2018-04-04
tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen
beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-30 § 93
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-14
Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2017 med revisionsberättelse och
granskningsrapporter från KPMG
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Fyrbodals kommunalförbund
för år 2017.
Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för år 2017.
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 96
Riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot
förtroendevalda
Dnr:

LKS 2018-269

Lysekils kommuns riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot
förtroendevalda har bland annat tagits fram utifrån den nationella handlingsplanen
”Till det fria ordets försvar”, som bland annat tar fasta på att stöd till utsatta
förtroendevalda måste kunna ges lokalt.
Att kunna ge de förtroendevalda stöd på lokal nivå blir allt viktigare då de
återkommande trygghetsundersökningarna för politiker visar på en ökande utsatthet.
För att alla ska våga engagera sig politiskt är det mycket viktigt att man som
förtroendevald känner att man kan få stöd och hjälp när man blir utsatt och att man
har ett arbetssätt som minimerar risken att överhuvudtaget utsättas.
Med riktlinjerna tar Lysekils kommun ett utökat ansvar för de förtroendevalda och
tydliggör ansvarsfördelning, lokala rutiner och tillvägagångssätt för att förebygga och
hantera oönskade händelser riktade mot förtroendevalda på grund av deras
förtroendeuppdrag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-30, § 94
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-14
Riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och
våld mot förtroendevalda.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar inkl.handling

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 97
Detaljplan för Brastad centrum – avslut av planarbete
Dnr:

LKS 2011-102

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-15, § 203, att arbetet med att ta fram en ny
detaljplan för Brastad centrum skulle ges högre prioritet. Som följd av beslutet har
avdelningarna för Mark och Gata samt Plan och Bygg tillsammans tagit fram en
strategi som innefattar möjliga åtgärder för en positiv utveckling i Brastad centrum.
Information om åtgärderna har presenterats i kommunstyrelsens ledningsutskott
samt i möte med fastighetsägarna i Brastad centrum.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-30, § 100
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-23
Åtgärdsprogram Brastad centrum 2018-05-15
Presentation vid informationsträff i Brastad 2017-11-08
Återkoppling från informationsträff 2017-11-16
Yrkande
Ronald Rombrant (LP): Att förslaget från kommunstyrelsen avslås och att planen
läggs vilande så att vi – om och när Lysekilsbanan läggs ned – utan fördröjning kan
uppta planarbetet för Brastad centrum.
Inge Löfgren (MP): Bifall till Ronald Rombrant förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning
Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Ronald Rombrants förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att planen läggs vilande så att vi – om och när
Lysekilsbanan läggs ned – utan fördröjning kan uppta planarbetet för Brastad
centrum.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Avdelningen för Plan och Bygg
Avdelningen för Mark och Gata

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 98
Beslut om antagande av detaljplan för Evensås 1:6 m.fl., Fiskebäckskil,
Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2018-334

Samhällsbyggnadsförvaltningen har, tillsammans med Rådhuset Arkitekter AB, tagit
fram ett förslag till detaljplan för bostäder vid Stätten Gård, Evensås 1:6 m.fl.
Syftet med detaljplanen är att komplettera befintlig bebyggelse med ytterligare 10 -15
bostadstomter samt att höja exploateringsgraden för befintliga bostadshus inom
planområdet.
Planförslaget har justerats med anledning av inkomna synpunkter under granskning
och är nu färdig för antagande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-30, § 101
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-08, med bilagor
Yrkande
Susanne Baden (MP) och Jan-olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Evensås 1:6 m.fl. enligt 5 kap 27 § Plan- och
bygglagen (2010:900).
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Avdelningen för Plan och Bygg
Exploatör

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 99
Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal
Dnr:

LKS 2018-264

Lysekils kommun ska genom planberedskap och aktiv markpolitik tillgodose behovet
av mark för bostäder, verksamheter och allmänna ändamål i Lysekils kommun.
Kommunens markinnehav i kombination med det kommunala planmonopolet är
viktiga komponenter i kommunens arbete för en hållbar stads- och tätortsutveckling.
Kommunen är enligt lag skyldiga att ha beslutade riktlinjer för markanvisning och
exploateringsavtal.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-05-30, § 102
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-04
Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar riktlinjerna för markanvisning och exploateringsavtal.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Avdelningen för Mark och Gata

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 100
Svar på motion om uppsiktspliktens innebörd
Dnr:

LKS 2017-102

En motion av Fredrik Lundqvist (LP) har lämnats in som bland anat föreslår att
kommunstyrelsen ska få i uppdrag klarlägga uppsiktpliktens lokala innebörd samt ta
fram förslag på hur rådgivande initiativ från styrelsen ska offentliggöras.
Kommunstyrelseförvaltningen har utrett förslaget och har bland annat tagit
utgångspunkt i den nya kommunallagen som trädde ikraft 2018-01-01. I den nya
lagen har en utökning/förtydligande av styrelsens uppgifter gjorts jämfört med den
gamla, och förvaltningen menar därför att uppsiktpliktens innebörd väl framgår av
den nya kommunallagens paragrafer. En lokal fördjupning har därmed ingen eller
enbart en begränsad nytta.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-05-30 § 95
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-02
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-02-16, § 22
Yrkande
Fredrik Lundqvist (LP): Bifall till motionen.
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Fredrik Lundqvist förslag mot Jan-Olof Johanssons förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Fredrik Lundqvist förslag mot Jan-Olof
Johanssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Jan-Olof
Johanssons förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst till Jan-Olof Johanssons förslag
Nej-röst till Fredrik Lundqvists förslag

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Omröstningsresultat
Med 15 ja-röster och 15 nej-röster beslutar kommunfullmäktige med ordförandes
utslagsröst att bifalla kommunstyrelsens förslag. (Se omröstningsbilaga)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionären

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 101
Svar på motion om besvärsrätt och jävsliknande situationer
Dnr:

LKS 2015-214

Fredrik Lundqvist (LP) har i en motion föreslagit att utbilda förtroendevalda i
besvärsrätten (laglighetsprövning) och då om möjligt bjuda in allmänheten för en
genomgång. Kommunstyrelseförvaltningen planerar för en utbildningsinsats för
förtroendevalda efter valet 2018 där även besvärsrätt (laglighetsprövning) kommer att
omfattas då kommunallagens paragrafer kommer att vara i fokus.
Motionären föreslår också att frågan om skarpare jävsregler ska utredas och arbetas
in i kommunfullmäktiges arbetsordning. Då kommunallagen inte är dispositiv medger
den inte någon lokal ”skärpning” av jävs begrepp vilket innebär förslaget inte går att
realisera.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-05-30, § 96
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-13
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-05-21, § 42, 2015-10-29, 105
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som
anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionären

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 102
Svar på motion om att stärka öppenhet och klarhet
Dnr:

LKS 2016-845

Fredrik Lundqvist (LP) har i en motion föreslagit att tillsätta en beredning med
uppdrag att lämna förslag på en utvecklad praxis av hur granskande av
maktutövningen bör ske.
Förvaltningen delar till viss del andemeningen i motionärens förslag, som i sin tur
bottnar i ett av flera förslag från Demokratiutredningen, att någon form av
uppdragsbeskrivning för förtroendeuppdrag som tydliggör rollfördelningen mellan
dessa i vissa fall kan vara önskvärt. Emellertid har flera åtgärder och beslut under
senare tid i kommunen, på olika sätt och i olika grad var för sig bidragit till en
tydligare bild över respektive roller för de förtroendevalda.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-05-30, § 97
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-11
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-02-16, § 18
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som
anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionären

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 103
Svar på motion om regelbundet återkommande utbildningar för
medarbetare i förvaltningar och kommunalägda bolag i Lysekils kommun
i grundläggande lagar som styr kommunen
Dnr:

LKS 2016-664

Ronald Rombrant, Lysekilspartiet har inkommit till kommunfullmäktige med motion
om regelbundet återkommande utbildningar för medarbetare i förvaltningar och
kommunalägda bolag.
En relativt stor utbildningsinsats genomfördes under 2017 mot medarbetare som i sin
tjänst direkt eller indirekt behöver ha god kunskap om gällande lagstiftning. Under
våren genomfördes utbildningar i OSL (offentlighets- och sekretesslagen),
kommunallagen och förvaltningslagen.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-05-30, § 98
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-07
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-10-27, § 162
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som
anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionären

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 104
Svar på motion om att utveckla formerna för medborgarförslag
Dnr:

LKS 2016-726

Patrik Saving, Lysekilspartiet, har i en motion föreslagit att införa e-förslag där
medborgare själva lämnar förslag via hemsidan och sedan söker signaturer för sitt
förslag.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14 att medborgarförslagen skulle bibehålls i
sin nuvarande form men att kommunens administrativa chef fr.o.m. 2018-01-01 gavs
samordningsansvaret för processen av medborgarförslag.
Kommunstyrelseförvaltningen anser dock att motionärens förslag som sådant är
intressant med en potential där dagens moderna teknik skulle kunna användas på ett
enkelt och effektivt sätt. Förvaltningen avser att efter ett år utvärdera effekten av den
av fullmäktige beslutade nya hanteringen av medborgarförslagen. Skulle en positiv
effekt utebli ser gärna förvaltningen att motionärens förslag utreds.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-05-30, § 99
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-11
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-11-24, § 179
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som
anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionären

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 105
Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Varför ökar sjukfrånvaron så
kraftigt i Lysekils kommun?
Dnr:

LKS 2018-421

Ronald Rombrant (LP) har ställt följande fråga till kommunstyrelsens ordförande,
Varför ökar sjukfrånvaron så kraftigt i Lysekils kommun?
I uppföljningsrapport 2 per 2018-04-30 anges på sidan 15 att kommunens
sjukfrånvaro uppgår till anmärkningsvärda 9,6 procent. Sjukfrånvaron var för samma
period förra året var 7,8 procent, det är alltså en ökning på närmare 2 procentenheter.
I årsredovisning 2017 kan man läsa att sjukfrånvaron de senaste tre åren har legat
runt 7 procent, den senaste uppgiften (2017-12-31) var 7,4 procent.
Kommunstyrelsens ordförande meddelar att frågan kommer att besvaras vid nästa
fullmäktiges sammanträde.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 106
Fråga till kommunstyrelsens ordförande - Handlingsplan om den så
kallade heltidsresan, ambitioner eller tvingande åtaganden för
kommunen?
Dnr:

LKS 2018-422

Ronald Rombrant (LP) har ställt följande fråga till kommunstyrelsens ordförande:
Nu har frågan om tolkning av avtalet om handlingsplan varit i luften ett tag, du har
förmodligen vid det här laget tagit fram fakta i saken.
Ska den handlingsplan om den s.k. heltidsresan som Lysekils kommun och
Kommunal enats om ses som något mer än gemensamma ambitioner och
målsättningar? Eller innebär överenskommelsen åtaganden för kommunen som – om
målen inte uppfylls till 100 procent - skulle kunna leda till kollektivavtalsbrott med
följande skadeståndsanspråk från Kommunals sida?

Kommunstyrelsens ordförande meddelar att frågan kommer att besvaras vid nästa
fullmäktiges sammanträde.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 107
Anmälningsärende
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende i protokoll 2018-06-20:
 Protokollsutdrag från socialnämnden 2018-04-25 och 2018-05-29 –
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, första kvartalet 2018
(LKS 2018-331)
 Årsredovisning och koncernredovisning för Lysekils Stadshus AB
(LKS 2018-377)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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