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Övriga närvarande
Per-Henrik Larsson, chef för AME, del av § 1
Maria Hemlin, personalchef, del av § 1
Michael Johansson, chef för avdelningen hållbar utveckling, del av § 1
Christian Martins, chef för avdelningen verksamhetsstöd
Eva-Marie Magnusson, ekonomichef, del av § 1
Cia Säll, projektledare, del av § 1

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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2019-01-30

§1
Muntlig information
Kommunstyrelsen får muntlig information om följande ärenden:
-

Presentation av kommunstyrelsens uppdrag samt en kort presentation av
kommunstyrelseförvaltningens avdelningschefer.

-

Leif Schöndell, kommundirektör redogör för budget 2019 för kommunstyrelsen
och kommunstyrelsen som nämnd.

-

Eva-Marie Magnusson, ekonomichef lämnar information om preliminärt bokslut
2018

-

Cia Säll, projektledare informerar om Destinationsstrategin – Upplev Lysekil och
vår unika livsmiljö. Ärendet kommer för beslut till kommunstyrelsen inom kort.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§2
Budget för kommunstyrelsen 2019
Dnr:

LKS 2019-017

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget för
kommunstyrelsen utifrån styrelsens uppgift att leda och samordna kommunens
verksamheter.
Kommunfullmäktige har beslutat om utvecklingsområden, inriktningar och
utvecklingsmål. Detta ärende handlar främst om att specificera vilka strategier som
ska väljas kopplat till utvecklingsmålen.
I kommunstyrelsens budget finns 1,7 mnkr avsatta för riktade insatser avseende
utvecklingsområdena/målen. Men arbetet handlar först och främst om att med
befintliga resurser inom samtliga verksamheter fokusera på för Lysekil viktiga
utvecklingsfrågor – ett tvärsektoriellt arbetssätt.
I budgeten redovisas vidare de kritiska kvalitetsfaktorer som valts på
kommunövergripande nivå samt beräkningen av kommunstyrelsens totala
ekonomiska ram.
Såväl arbetet med utvecklingsmålen, de kritiska kvalitetsfaktorerna samt det
ekonomiska utfallet kommer att följas upp och rapporteras löpande till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-15
Kommunstyrelsens budget 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta budget för 2019 i enlighet med
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunfullmäktige för kännedom

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§3
Budget för kommunstyrelsen som nämnd 2019 plan 2020-2021
Dnr:

LKS 2019-017

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget för
kommunstyrelsen omfattande styrelsens uppdrag som nämnd för den egna
förvaltningen.
Budgeten ska innehålla en beskrivning av nämndens verksamhet, prioriterade
utvecklingsområden, inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag.
Budgeten ska också säkerställa att verksamheten genomförs utifrån de av
kommunfullmäktige beslutade ramarna. När nämnden beslutat om budget ska sedan
förvaltningen arbeta vidare med strategier, åtgärder och indikatorer för
utvecklingsmål och uppdrag.
Kommunens revisorer har i april 2018 inkommit med ett budgetäskande för 2019
uppgående till 766 tkr. I budgetförslaget ingår en uppräkning av revisionens ram på
samma sätt som för övriga verksamheter, vilket innebär en budget på 743 tkr för
2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-17.
Budget nämnd 2019 samt plan 2020 och 2021.
Budgetäskande från kommunens revisorer.
Yrkande
Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag.
Tilläggsförslag: att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdras att senast till
kommunstyrelsemötet 27 mars 2019 när det gäller uppdragen från
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen under kapitel 4.2 tydliggöra vad som
ska uppnås och när detta ska vara uppnått samt
att kommunstyrelseförvaltningen uppdras att precisera vad som vad som ska
uppnås och när detta ska vara uppnått när det gäller följande för kommunen
mycket strategiska och viktiga frågor:
•
•
•
•
•
•

Justerare:

Digitalisering, vad ska under 2019 åstadkommas?
Svenskt Näringslivs ranking, vilka aktiviteter ska genomföras för att
kommunens placering ska förbättras och var ska vi placera oss
Näringslivsstrategin, hur processas en ny strategi fram och när ska
denna fastställas av fullmäktige?
Trygghet/brottsförebyggande arbete: vad ska göras och vilka
aktiviteter ska utföras för att trenden med minskad upplevd trygghet
ska vända?
ÖP 2030, hur ser processen ut för antagande och när ska
översiktsplanen 2030 vara fastställd av fullmäktige?
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige
varje mandatperiod. När ska förslag vara lämnat till
kommunfullmäktige?

Utdragsbestyrkande:
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Hur kommer vi framåt i stora och betydelsefulla
markanvändningsfrågor
- Norra Hamnstranden
- Lysekilsbanan
- Södra Hamnen
Reviderade Riktlinjer för god ekonomisk hushållning; förslag till
fullmäktige, när?
Förbättrad ekonomistyrning, framtagande av handlingsplan
Heltidsresan, var befinner vi oss och hur ser den fortsatta processen ut?
Agenda 2030: ta fram de mål (inkl. nulägen) som kommunkoncernen i
budget 2020-2022 ska ha med

Christina Gustavsson (S) och Emma Nohrén (MP): Bifall till förvaltningens förslag,
avslag på Ronald Rombrants tilläggsförslag.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Christina Gustavssons m.fl. förslag att anta budget 2019 för
kommunstyrelsen som nämnd.
Proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Christina Gustavssons m.fl. att anta budget 2019
för kommunstyrelsen som nämnd och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
förslaget.
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsförslaget.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag.
Nej-röst för Ronald Rombrants förslag.
Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster, 2-nej-röster och 3 ledamöter som avstår beslutar kommunstyrelsen
att avslå Ronald Rombrants tilläggsyrkande.

Justerare:

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

Ja
X

Emma Nohrén

MP

X

Ronald Rombrant

LP

Nej Avstår

X

Christina Gustafson

S

X

Håkan Kindstedt

L

X

Fredrik Häller

LP

Ulf Hanstål

M

X

Christoffer Zakariasson

SD

X

K

X

Yngve Berlin
Summa

X

4

2

3

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta budget 2019 för kommunstyrelsen som nämnd i
enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Reservation
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation.
Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunrevisorerna
Kommunfullmäktige för kännedom

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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RESERVATION från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut
2019-01-30 i ärende 2, Budget nämnd 2019, plan 2020-2021
Kommunstyrelsen har ett mycket stort ansvar för kommunens utveckling.
Kommunstyrelsens huvuduppdrag är att genom KS-förvaltningen leda,
samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter.
Genom KS-förvaltningen har kommunstyrelsen också ansvar för kommunens
övergripande processer och strategiska frågor såsom ekonomi, personal,
ärendehantering, kommunikation, säkerhet, digitalisering, sysselsättning och
frågor om hållbar samhällsutveckling.
KS-förvaltningen är uppdelad på en stab och fem avdelningar med ett 80-tal
anställda. Vi förtroendevalda i kommunstyrelsen tar i anspråk drygt 80 miljoner
av skattebetalarnas pengar och satsar dessa på olika verksamheter och på olika
aktiviteter genom KS-förvaltningens avdelningar. Vi har ett ansvar inför
kommuninvånarna och skattebetalarna för att det skapas ett mervärde.
Lysekilspartiet menar att politikens uppdrag till förvaltningen kan och bör
tydliggöras. Lysekilspartiet pekade på ett drygt tiotal punkter på områden som vi
bör prioritera, fokusera och följa upp. Att förtydliga detta i ett måldokument
(vilket en budget med verksamhetsplan utgör) kan för alla parter bara vara en
fördel enligt vår mening.
Här var några exempel på områden som vi i Lysekilspartiet för 2019 särskilt ville
ha beskrivna och målsatta:
•
•
•

Svenskt Näringslivs ranking, vilka aktiviteter ska genomföras för att
kommunens placering ska förbättras? Vilken placering ska vi nå?
Trygghet/brottsförebyggande arbete: vilka aktiviteter ska utföras för att
trenden med ökande otryggheten ska vända?
Översiktsplan 2030 (ett arbete som nu har pågått under en mandatperiod
utan något synbart resultat), vad ska ske under 2019 och när ska denna för
kommunens utveckling så oerhört viktiga plan läggas fram för
kommunfullmäktige?

•

Hur kommer vi framåt i stora och betydelsefulla markanvändningsfrågor som
Norra Hamnstranden, Södra Hamnen (inkl Lysekilsbanan) mm

•

Infrastrukturfrågor som väg 161,162 färja/bro över Gullmarn mm. Hur flyttar
vi fram våra positioner under 2019?
Uppsikten över nämnder och styrelser: vad ska KS-förvaltningen fokusera på,
vad ska göras under 2019?

•

Alla tänkbara invändningar framfördes mot vårt förslag och efter en lång stunds
debatt röstades förslaget ned.
Tråkigt, vi kan inte se annat än fördelar med att mål och ansvar tydliggörs. Vi får
hoppas att kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget blir bättre nästa år.
Ronald Rombrant och Fredrik Häller för Lysekilspartiet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§4
Tidplan för budgetprocessen för år 2020
Dnr:

LKS 2019-014

Förvaltningen har utarbetat en tidplan för budgetprocessen inför år 2020.
Tidplanen är en del av kommunens styrmodell och innefattar flera olika aktiviteter i
form av dialog och beslut.
Avsikten med tidplanen är att budgetprocessen ska bli tydligt och att alla ska förstå
syftet med de olika aktiviteterna. I bilagan redovisas alla aktiviteter som ingår i
budgetprocessen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-11.
Lysekils kommuns budgetprocess för år 2020.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer budgetprocessen för år 2020.
Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§5
Arbetsformer för kommunstyrelsens ärendeberedning
Dnr:

LKS 2019-013

Kommunstyrelsens reglemente säger att styrelsen i samband med varje ny
mandatperiod ska fatta beslut om arbetsformerna för sin ärendeberedning.
Kommunstyrelsens presidie tillsammans med kommundirektören har under den
senaste mandatperioden utgjort beredande organ för styrelsens kommande ärenden.
Beredningsarbetet har i förekommande fall kompletterats med administrativa chefen
samt chefer som berörs av de aktuella ärendena. Beredningen har genomförts vid två
separata tillfällen och har benämnts KSB1 och KSB2.
Kommunstyrelsens ärendeberedning har inget beslutsmandat utan har karaktären av
samrådsfunktion där ordföranden har fastställt dagordningen. Styrelsens skulle dock
med fördel kunna delegera vissa typer av ärenden till kommunstyrelsens presidium.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att den struktur som använts för
kommunstyrelsens ärendeberedning under föregående mandatperiod har
fungerat väl. Förvaltningen föreslår därför att samma arbetsformer bibehålls för
kommunstyrelsens ärendeberedning för mandatperioden 2019-2022.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-10.
Yrkande
Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag. Tilläggsförslag att
dokumentet kompletteras med ett tydliggörande vem som ansvarar för att stopptider
respekteras.
Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag, avslag på Ronald
Rombrants tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Ronald Rombrants m.fl. att bibehålla samma arbetsform och struktur
för sin ärendeberedning som under föregående mandatperiod.
Proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. att bibehålla samma
arbetsform och struktur för sin ärendeberedning som under föregående
mandatperiod och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsförslaget.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för mandatperioden 2019-2022 bibehålla samma
arbetsform och struktur för sin ärendeberedning som under föregående
mandatperiod.
Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§6
Utredning om kommunstyrelsens ledningsutskott
Dnr:

LKS 2018-610

På uppdrag av kommunfullmäktige har kommunstyrelseförvaltningen utrett
uppdraget för kommunstyrelsens ledningsutskott.
Utredningen pekade på att det över tid visat sig att andelen beslutsärenden gradvis
minskat och en motsvarande ökning skett av informationsärendena. En relativt stor
del av dagordningen har därmed utgjorts av informationsärenden vilket ibland lett till
att planerade sammanträden blivit inställda på grund av få beslutsärenden. De
aktuella informationsärendena kunde även ha hanterats i något annat politiskt
forum.
Ur ett effektivitetsperspektiv föreslår kommunstyrelseförvaltningen därför att
kommunstyrelsens ledningsutskott avvecklas 2019-01-31 och att kommunstyrelsen
delegerar vissa av ledningsutskottets tidigare ärenden till kommunstyrelsens
presidium.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-13.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ledningsutskott upphör från och
med 2019-01-31.
Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§7
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Dnr:

LKS 2019-005

Kommunstyrelsens ansvarsområden förändrades i samband med bildandet av en ny
samhällsbyggnadsnämnd från och med 1 januari 2019. Med anledning av detta har
kommunstyrelsens reglemente reviderats och förvaltningen har nu även gjort en
översyn av delegationsordningen för kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-07
Reglemente för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reviderad delegationsordning och att
nuvarande delegationsordning LKS 2017-325 därmed upphör att gälla.
Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§8
Intern kontrollplan 2019
Dnr:

LKS 2018-599

Samtliga nämnder i Lysekils kommun ska varje år besluta om vilka processer som ska
granskas. En riskanalys ska genomföras och ligga till grund för beslutet.
Kommunstyrelseförvaltningens verksamheter har utifrån reglemente för intern
kontroll upprättat intern kontrollplan för verksamhetsåret 2019.
Granskningsområdet identifieras med utgångspunkt från risk- och konsekvensanalys.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-18.
Intern kontrollplan ur Stratsys.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att intern kontroll 2019 görs på följande processer:
•

Rekrytering av medarbetare

•

Fakturahantering – korrekt referenskod

•

Fakturahantering – attestering i tid.

Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Personalavdelningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§9
Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma
Dnr:

LKS 2018-678

Den 11 april 2019 genomförs Kommuninvest föreningsstämma. Varje medlem äger en
röst på den formella stämman.
Nominering: Ordförande nominerar Jan-Olof Johansson (S) till ordinarie ombud och
Ronald Rombrant (LP) till ombudsersättare.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Kommuninvest 2018-12-10.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Jan-Olof Johansson (S) till ordinarie ombud och
Ronald Rombrant (LP) till ombudsersättare.
Beslut skickas till
Kommuninvest
Jan-Olof Johansson
Ronald Rombrant

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 10
Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelsens
förvaltningar.
•

Kommunalråd
− Sponsring av nyårsfyrverkeriet 2018

•

Kommundirektör
− Tilldelningsbeslut – hantverkstjänster, ventilation

•

Ekonomichef
− Upphandling nytt system elektronisk beställning och leverantörsfakturor

•

Upphandlare
− Deltagande i upphandling av gruppförsäkringar

•

Administrativ chef
− Begäran utlämnande av allmän handling

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll den 30 januari 2019.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 11
Anmälningsärenden
Protokollsutdrag från Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2018-11-20, § 36 –
verksamhetsplan (LKS 2018-657)
Protokoll från LEVA i Lysekil AB 2018-10-16
Protokoll från LysekilsBostäder AB 2018-11-07
Protokoll från Havets Hus AB 20118-10-17, 2018-11-14—18 och 2018-12-8
Protokoll från Kooperativa hyresrättsföreningen, Lysekils omsorgsbostäder, 2018-1023, 2018-11-09, 2018-11-26 (extra föreningsstämma), 2018-12-05
Protokoll från Hamnstyrelsen AB 2018-11-20
Protokoll från Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 2018-11-16
Stämmoprotokoll från RAMBO AB 2018-09-21, 2018-12-14, protokoll från RAMBO AB
2018-10-19, 2018-11-30
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2018-12-12, § 83 – budget 2019
(LKS 2019-017)
Protokollsutdrag från KS i Munkedal kommun 2019-01-14, § 2 - kostnadsfördelning IT
(LKS 2018-564)
Yrkande
Ronald Rombrant (LP): att ge kommundirektören i uppdrag att informera Lysekils
omsorgsbostäder att föreningen måste inkomma med ansökan om borgen om detta är
nödvändigt för att få lån till byggande av trygghetsbostäder vid Läkarvägen/Stångenäshemmet.
Det framgår av styrelsens protokoll 2018-10-23, bilaga 4, Kalkyl trygghetsboende
Läkarvägen, står under rubriken Förutsättningar ”Finansiering genom lån, delvis med
kommunal borgen, delvis mot pantbrev”. Och under rubriken Säkerheter förstås att
borgensutrymmen avseende Lysekilshemmet och Fiskebäck tillsamman med pantbrev
ska utgöra säkerhet. Det går inte att tolka detta på annat sätt än att denna ”säkerhet”
ska ligga till grund för upplåning för byggande av trygghetsboende vid Läkarvägen.
Beslut om borgen fattas av kommunfullmäktige i Lysekils kommun och något sådant
beslut om borgen för trygghetsboende vid Läkarvägen har fullmäktige inte fattat.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll
30 januari 2019.
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att informera Lysekils
omsorgsbostäder, att föreningen måste inkomma med ansökan om borgen om detta är
nödvändigt för att få lån till byggande av trygghetsbostäder vid
Läkarvägen/Stångenäshemmet.
Beslutet skickas till
Kommundirektören

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 12
Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör
Dnr:

LKS 2019-030

Kommundirektören informerar om:
•

Den 8 mars är en ekonomiutbildning inbokat för alla förtroendevalda.
Hans Pettersson håller i utbildningen.

•

Den 7 mars arrangeras seminarium i Lysekil på temat ”Perspektiv på regional
utveckling”. Under seminariet presenterar forskare från Högskolan Väst och
Göteborgs Universitet sina forskningsresultat från det senast genomförda
Uddevalla symposiet. Seminariet arrangeras av i samarbete med Högskolan
Väst, Kommunakademin Väst och Lysekils kommun.

•

The Lysekil Challenge – Digitalization for a sustaiable future – ca 130
studenter från Chalmers kommer i ett samarbete med kommunen att arbeta
med fokus på digitalisering för Lysekils kommuns Vision 2030.

•

Den 24-25 januari anordnades den årliga konferens Maritima klustret i
Västsverige, på Gullmarsstrand och Kristineberg. Detta var första gången
konferensen hölls utanför Göteborg, en viktig del för Lysekils maritima profil.

•

Utbildningen för förtroendevalda den 8 februari är inställd.

Kommunstyrelsens ordförande informerar om:
•

Möte den 23 januari med Näringslivscentrum NLC på Röe gård.

•

Den 8 februari är kommunerna i norra Bohuslän tillsammans med andra
aktörer inbjudna till en kunskapsdag om civil försvar.

•

Styrgruppsmöte 16 januari, Ett enat Bohuslän. Årsmötet kommer att hållas i
Fiskebäckskil i mars.

•

Den 12 februari har Uddevalla kommun bjudit in till möte om infrastruktur för
Bohusbanan.

•

Kulturprojekt i norra Hamnen

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 13
Utbetalning av partistöd 2019
Dnr:

LKS 2019-016

Enligt reglerna för partistöd som kommunfullmäktige beslutade om 2014, ska
utbetalning av partistöd ske under februari månad efter beslut i kommunfullmäktige.
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 2019 är 46 500 kronor och det innebär att grundstödet höjs till
8 360 kronor, och mandatstödet till 11 494 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för år 2019 ska
utgå till de politiska partierna i fullmäktige i enlighet med redovisat förslag.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 14
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv förlängning
Dnr:

LKS 2019-019

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och om resultatutjämningsreserv ska tillämpas så måste man också ha
riktlinjer för detta. Riktlinjerna om god ekonomisk hushållning ska vara vägledande
för hur begreppet definieras i budgeten samt hur utvärdering sedan ska göras.
För resultatutjämningsreserv definieras när och under vilka omständigheter som
avsättning samt disponering kan göras.
Kommunen fattade beslut om riktlinjer i kommunfullmäktige 2017-06-21, § 72.
Eftersom det fanns förslag på förändringar i pensionsredovisning sattes ett kort
datum för dokumentets giltighet, 2018-12-31. När Lagen om Kommunal Bokföring
och Redovisning (LKBR), presenterades fanns inga ändringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-17
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv, antagen av
KF 2017-06-21, §§ 72
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga giltighetstiden på
nuvarande riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
ytterligare ett år till 2019-12-31.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 15
Riktlinjer för laddningsinfrastruktur
Dnr:

LKS 2019-015

Lysekils kommun skrev i likhet med övriga kommuner i Fyrbodal 2014 under
budkavlen ”fossilfritt 2030” och har därigenom förbundit sig att ställa om sin
fordonsflotta till fossilfritt.
Vid skiftet augusti/september 2018 fanns bara två publika laddningsplatser i Lysekils
kommun. Detta gör Lysekils kommun till en av de kommunerna i Fyrbodal med
sämst laddningsinfrastruktur. Det finns därför anledning att ta fram riktlinjer som
ger möjligheter att förbättra situationen och möta behovet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-02
Bilaga 1 Förslag till laddningsplatser
Riktlinjer för laddningsinfrastruktur
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ”Riktlinjer för
laddningsinfrastruktur”. Riktlinjerna gäller även för de av kommunen helägda
bolagen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Ajournering
Ajournering mellan kl. 12.15-16.30 med anledning av lunch samt möte om
omvärldsanalys.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 16
Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap, IOP
Dnr:

LKS 2019-006

Idéburet offentligt partnerskap, IOP, nämns i olika sammanhang som ett intressant
alternativ till normerade bidrag och upphandling och anses innebära en
effektivisering av samhällets samlade resurser. Lysekils kommun ser potentialen i
detta och planerar för att samverka inom ramen IOP. Mot bakgrund av detta har
kommunstyrelseförvaltningen tagit fram riktlinjer för IOP där syftet är att ge politiker
och tjänstemän i kommunen ett fullgott stöd i att sluta avtal med civilsamhälles
organisationer för tjänster som avser social välfärd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-09.
Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap.
Yrkande
Ronald Rombrant (LP): Att återremittera ärendet med syfte att riktlinjerna för
idéburet offentligt partnerskap ska utgå från kommande lagstiftning.
Emma Nohrén (MP) och Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förlag,
avslag på Ronald Rombrants förslag om återremiss.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Ronald Rombrants förslag om återremiss mot att avgöra ärendet
idag.
Om ärendet ska avgöras idag, proposition på Emma Nohréns m.fl. förslag att
fastställa riktlinjerna för idéburet offentligt partnerskap, IOP.
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 Emma Nohréns m.fl. förslag att fastställa
riktlinjerna för idéburet offentligt partnerskap, IOP och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa riktlinjerna för idéburet
offentligt partnerskap, IOP.
Reservation
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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RESERVATION från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut
2019-001-30 i ärende 16, Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap, IOP
Idéburet offentligt partnerskap, IOP, är en samverkansmodell mellan det
offentliga och den idéburna sektorn. IOP ses som ett mellanting mellan
upphandling och föreningsbidrag.
Dagens samhälle nr 1 2019 hade ett stort uppslag om denna samverkansmodell.
Där framkom bl.a. att det saknas lagrum när det gäller IOP.
Stora organisationer som Västra Götalandsregionen (VGR) säger nu upp
ingångna partnerskapsavtal på grund av juridiska tveksamheter. Detta bl.a. mot
bakgrund av en dom i förvaltningsrätten i Göteborg där det i ett fall i Alingsås
slogs fast att det rörde sig om en otillåten direktupphandling där kommunen
ålades böter på 5 miljoner kronor.
Regeringen har tillsatt en utredning som ska vara klar i slutet av 2019,
förmodligen kommer det då ett lagförslag. Lysekils kommun är inte i den
positionen att vi ska fatta principiella beslut som kanske bara håller några
månader.
Mot denna bakgrund yrkades på att ärendet skulle återremitteras med syftet att
de riktlinjer som ska tillämpas bör utgå från något reellt, alltså lagstiftning eller
motsvarande.
Enligt föredragande tjänsteperson i kommunstyrelsen framkom dessutom att det
inte var nödvändigt att ha dessa riktlinjer för att ingå avtal med ABF eller Folket
hus, vilket tydligen tanken nu är. I kraft av en majoritet i kommunfullmäktige
kan socialdemokraterna i Lysekil - och övriga stödpartier till S - ändå driva
igenom sina målsättningar. Vore inte det såväl enklare som öppnare och
värdigare?
Ronald Rombrant för Lysekilspartiet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 17
Svar på medborgarförslag om inköp av ytterkläder för personalen inom
hemvården och bidrag för slitage av personliga skor
Dnr:

LKS 2018-476

I medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit att kommunen ska köpa in
ytterkläder till personalen inom hemvården och ge bidrag för slitage av personliga
skor. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien anger de krav som alla
verksamheters lokala hygienrutiner ska vara grundade på. Det kan konstateras att
socialförvaltningen följer de krav som gäller enligt Socialstyrelsens föreskrifter
avseende arbetskläder.
Vid kostnadsberäkning av inköp av arbetskläder utifrån de avtal kommunen har
framkommer att ett sådant inköp genererar en avsevärd summa vilket inte ryms i
budget. Noteras kan också att det därefter tillkommer löpande kostnader för tvätt och
slitage.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-11.
Medborgarförslag
Yrkande
Ulf Hanstål (M) och Yngve Berlin (K): Att bifalla medborgaförslagets intentioner och
avslag på förvaltningens förslag.
Christina Gustavsson (S): Att återremittera ärendet för att se över behovet av
arbetskläder inkl. ytterkläder för samtliga personalgrupper inom kommunens
verksamheter samt vilka kostnader det skulle inbära.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Christina Gustavssons förslag om återremiss mot att avgöra ärendet
idag.
Om ärendet ska avgöras idag, proposition på Ulf Hanstål m.fl. förslag att bifalla
medborgaförslagets intentioner mot avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Christina Gustavssons förslag om återremiss mot
att avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera
ärendet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Ulf Hanståls m.fl. förslag.
Nej-röst för återremiss.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Omröstningsresultat
Med 2 ja-röster och 7-nej-röster beslutar kommunstyrelsen att återremittera ärendet.
Omröstningsbilaga
Ledamöter/tjg. ersättare
Parti
Jan-Olof Johansson
S

Ja

Nej Avstår
X

Emma Nohrén

MP

X

Ronald Rombrant

LP

X

Christina Gustafson

S

X

Monica Andersson, tjg.

C

X

Fredrik Häller

LP

X

Ulf Hanstål

M

Gert-Ove Forsberg, tjg.

LP

Yngve Berlin
Summa

K

X
X
X
2

7

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att se över behovet av
arbetskläder inkl. ytterkläder för samtliga personalgrupper inom kommunens
verksamheter samt vilka kostnader det skulle inbära.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 18
Svar på medborgarförslag om EU:s kommande krav om
återanvändning och materialåtervinning
Dnr:

LKS 2018-267

I medborgarförslag har förslagsställaren lämnat förslag kring EU:s kommande krav
om återanvändning och materialåtervinning. Förslaget är att uppföra en lokal för
byggavfall och återanvändning av densamma i tillämpliga delar.
Förslaget med uppförande av lokal för mottagning av byggavfall vid
avfallsanläggningen på Sivik har enligt RAMBO AB relevans och skulle kunna tillföra
mervärden för samhället och kommunen på flera sätt. Rambo har tidigare (senast
2013) diskuterat en sådan lösning efter initiativ från en extern intressent. Vid detta
tillfälle togs kontakt med kommunens arbetslivsenhet vilka också var intresserade av
att utveckla iden.
Vid kontakter med kommunens dåvarande näringslivsenhet avvisades dock
initiativet. Rambo har släppt frågan och kommer inte på nytt att ta upp denna utan
klara och tydliga önskemål och initiativ från Lysekils kommuns sida. Då Rambo ägs
av fyra kommuner krävs dessutom ett beslut från dess styrelse/ägare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-11.
Medborgarförslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses
besvarat i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 19
Svar på motion om tätare turer och öppna toaletter på Gullmarsleden
Dnr:

LKS 2018-184

Lars Björneld (L) inkom 2018-03-13 till kommunfullmäktige i Lysekil med en motion
angående önskan om krav från kommunstyrelsen till Trafikverket om ökad turtäthet
på färjelinjen Finnsbo-Skår mellan kl. 22.00 och 06.00 samt att toaletterna ombord
ska vara öppna.
I ett svar från Trafikverket anges att vad det gäller toalett på färjorna finns det
beslutat i funktionella krav att detta bara ska finnas på turer över 15 minuter.
I svaret anges också att om det finns önskemål om ändringar av tidtabellen så bör
detta tas upp med regionen som sedan samråder detta med färjerederiet i samband
med beslut om tidtabellen.
Flera kontakter har därefter tagits med Trafikverket i ärendet utan att komma fram
till en lämplig lösning på önskat resultat enligt motionen från Lars Björneld.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-08.
Motion.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-03-13, § 41.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen får i uppdrag att ta upp frågan om
turtäthet med VG regionen inför VG regionens kommande samråd med färjerederiet i
samband med beslut om tidtabell.
Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen tillskriver Trafikverket angående
öppna toaletter ombord på färjan.
Kommunfullmäktige beslutar att motionen härmed är besvarad.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 20
Svar på medborgarförslag om att rusta upp gång- och cykelväg från
Tuntorp, Brastad till Stångenässkolan - förbättra för cyklister och
fotgängare vid rondellen i Brastad
Dnr:

LKS 2015-477

I medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit kommunen att rusta upp gångoch cykelväg från Tuntorp till Stångenässkolan samt förbättra för cyklister och
fotgängare vid rondellen i Brastad.
Trafikverkets avdelning för underhåll har, tillsammans med kommunen, under
vår/höst 2018 gjort en upprustning av väg 162 i Brastad. Det har dock inte
genomförts någon breddning av gång- och cykelvägarna eller åtgärder på väg 843.
En upprustning av gång- och cykelvägen mellan Tuntorp och Stångenässkolan har
tidigare föreslagits av kommunen, men någon standardhöjning av det aktuella
avsnittet har inte tagits med i Trafikverkets underhålls- eller investeringsplaner för
den närmaste planperioden. Den standard som är idag kommer alltså att vara den
som tillhandahålls de närmaste åren.
Lysekils kommun avser dock att arbeta för att öka säkerheten för skoleleverna på väg
till/från Stångenässkolan.
I medborgarförslaget föreslås även åtgärder i cirkulationsplatsen på väg 162. Denna
är nyligen åtgärdad och följer kraven i Vägar och gators utformning, VGU.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-11.
Medborgarförslag.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-10-29, § 108.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska
anses vara besvarat i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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