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Sammanträdesdatum: 2019-03-27 Justeringsdatum: 2019-04-02 
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Bevis om tillkännagivande av justering: …………………………………… 

Sammanträdestid: 2019-03-27 Kl. 09.00-16.20 
Ajournering 12.00-15.15 för 
annat möte 

Lokal: Borgmästaren, Lysekils stadshus 

Beslutande 
Ledamöter Ersättare 

Jan-Olof Johansson (S), ordf.  
Emma Nohrén (MP), 1:e vice ordf. 
Ronald Rombrant (LP), 2:e vice ordf. 
Christina Gustavsson (S) 
Håkan Kindstedt (L) §§ 36-49 
Maria Granberg (MP), ersätter Håkan 
Kindstedt (L) §§ 50-58 
Fredrik Häller (LP) §§ 36-49 
Gert-Ove Forsberg (LP), ersätter Fredrik 
Häller (LP) §§ 50-58 
Ulf Hanstål (M)  
Daniel Arvidsson (SD), ersätter Christoffer 
Zakariasson (SD) §§ 36-37 
Gert-Ove Forsberg (LP), ersätter Christoffer 
Zakariasson (SD) §§ 38-49 
Krister Samuelsson (M), ersätter Christoffer 
Zakariasson (SD) §§ 50-58 
Yngve Berlin (K) 

Monica Andersson (C) §§ 36-49 
Maria Granberg (MP) §§ 36-49 
Gert-Ove Forsberg (LP) §§ 36-37 
Bengt-Olof Andersson (V) 

Tjänstemän 

Leif Schöndell, kommundirektör 
Mari-Louise Dunert, kommunsekreterare 

Paragrafer 36-58

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

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

Justerare ………………………………………………………. 
Christina Gustavsson 

………………………………………………………. 
Ulf Hanstål 
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Övriga närvarande 
Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg, del av § 36 
Joakim Hagetoft, säkerhetsstrateg, del av § 36 samt § 50 
Eva-Marie Magnusson, ekonomichef, del av § 36 samt §§ 51-58 
Jan-Erik Larsson, utvecklingsstrateg, del av § 36 
Kent Olsson (M), ordförande i kommunrevisionen §§ 36-49 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2019-03-27  3 (34) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 36

Muntlig information 

Kommunstyrelsen får muntlig information om följande ärenden: 

- Trygghetsgruppen Effektiv samordning för trygghet, EST redovisar en uppföljning
av arbetet. Anmälda brott har halverats jämfört med samma tid förra året.
Arbetet har fokuserats på ökad social kontroll och man har arbetat med den fysiska
miljön. En vädjan till alla förtroendevalda att prata om det lokala arbetet, och var
stolta. Trygghetsproblematiken är ett komplext problem som inte har en lösning.
Inom Lysekils kommun pågår arbete på flera håll som påverkar trygghetsläget i
kommunen till det positiva.

- Eva-Marie Magnusson, ekonomichef informerar om bokslut och årsredovisningen
för 2018.

- Eva-Marie Magnusson, ekonomichef informerar om uppföljningsrapport 1, per den
28 februari 2019.

- Jan-Erik Larsson, utvecklingsstrateg informerar om arbetet med
översiktsplaneringen.

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 37

Bokslutsberedning 2018 
Dnr:  LKS 2019-088 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska kommunstyrelsens presidie 
genomföra en bokslutsberedning efter årsbokslutet i syfte att fastställa respektive 
nämnd/styrelses ekonomiska resultat. Uppgår kommunens resultat till minst två 
procent av kommunens totala budget kan överskjutande del av resultatet balanseras till 
nämnd/styrelse påföljande år. Underskott ska enligt regelverket överföras med 100 
procent som eget kapital, dock maximalt två procent av nämndens budget. Underskott 
ska täckas inom tre år. 

Kommunen som helhet ska uppfylla kravet på 2 procent av kommunens budget för att 
regelverket för överskott ska uppfyllas. 

Överföring av överskott är inte aktuellt, då balanskravsutredningen ger ett resultat på 
7,2 mnkr vilket är lägre än 2 procent av kommunens totala budget. 

I regelverket nämns kommunstyrelsens ledningsutskott, vilket 2019 har ersatts av 
kommunstyrelsens presidie. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Gustavsson (S): Att kommunstyrelsen fastställer respektive nämndernas 
resultat för 2018 i enlighet med redovisade resultat. 

Ändringsförslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avskriva 
nämndernas underskott för 2018. 

Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Tilläggsförslag: att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att se över 
ekonomistyrningsprinciperna i den del som handlar om möjligheten att ta med sig 
överskott respektive återställa underskott med målet att göra denna process 
meningsfull och ändamålsenlig. Särskilt vill vi att förvaltningen ökar möjligheterna att 
ta med sig överskott. Även bör förvaltningen utreda om det inte är lämpligare att utgå 
från U3-prognosen istället för årsbokslutet. 

Emma Nohrén (MP) och Yngve Berlin (K): Bifall till Christina Gustavssons förslag. 

Ulf Hanstål (M): Bifall till förvaltningens förslag. 
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Propositionsordning 

Kommunstyrelsens godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Ronald Rombrants förslag mot Christina Gustavssons m.fl. förslag. 

Proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag. 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants förslag mot Christina 
Gustavssons m.fl. förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christina 
Gustavssons m.fl. förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst till Ronald Rombrants förslag  

Nej-röst för Christina Gustavssons m.fl. förslag. 

Omröstningsresultat  

Med 4 ja-röster och 5-nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Christina 
Gustavssons m.fl. förslag. 

Omröstningsbilaga 
Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Jan-Olof Johansson S X 

Emma Nohrén MP X 

Ronald Rombrant LP X 

Christina Gustafson S X 

Håkan Kindstedt L X 

Fredrik Häller LP X 

Ulf Hanstål M X 

Daniel Arvidsson, tjg. SD X 

Yngve Berlin K X 
Summa 4 5 

Fortsatt proposition 
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronald Rombrants tilläggsförslag. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens fastställer respektive nämndernas resultat för 2018 i enlighet med 
tabell nedan. 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över 
ekonomistyrningsprinciperna i den del som handlar om möjligheten att ta med sig 
överskott respektive återställa underskott med målet att göra denna process 
meningsfull och ändamålsenlig. Särskilt vill vi att förvaltningen ökar möjligheterna att 
ta med sig överskott. Även bör förvaltningen utreda om det inte är lämpligare att utgå 
från U3-prognosen istället för årsbokslutet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avskriva nämndernas underskott 
för 2018. 

Reservation 
Ulf Hanstål (M), reserverar sig till förmån för förvaltningens förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 38

Uppföljningsrapport 1 2019 för kommunstyrelsen 
Dnr:  LKS 2019-091 

Kommunstyrelseförvaltningen har i enlighet med kommunens styrmodell upprättat 
uppföljningsrapport 1 2019. Rapporten omfattar ekonomiskt utfall per februari samt 
prognos för helåret. 

Sammantaget redovisar kommunstyrelsens verksamheter en relativt stor positiv 
avvikelse, drygt 1,1 mnkr, jämfört med budget till och med februari. I huvudsak handlar 
det om budgeterade kostnader som faller ut senare under året.  

För helåret prognostiseras ett överskott mot budget på 0,5 mnkr till följd av att det 
kommer att finnas vakanser på tjänster inom personal- och ekonomiavdelningarna 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-19. 
Uppföljningsrapport 1 2019, kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 1 2019. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 39

Behörighet att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 
Dnr:  LKS 2019-063 

Förteckningen över vilka funktioner inom kommunstyrelsens verksamhetsområde som 
har behörighet att underteckna vissa typer av handlingar har uppdaterats. 
Detta med anledning av att samhällsbyggnadsförvaltningen sedan årsskiftet 
organisatoriskt sorterar under den nya samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-20 
Behörighet att underteckna handlingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa behörighet att underteckna handlingar inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde enligt bilagan. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 40

Projektdirektiv för delprojekt 2 ny översiktsplan (ÖP) 
Dnr:  LKS 2019-068 

I december 2014 beslutade kommunfullmäktige att inte aktualitetsförklara gällande 
översiktsplanen (ÖP) vilket föranledde att arbete med en ny ÖP påbörjades. 

För att tydliggöra och politiskt förankra hur det omfattande arbetet med en ny ÖP ska 
gå till har ett projektdirektiv tagits fram av en tjänstemannastyrgrupp. Projektdirektivet 
godkändes av kommunstyrelsen 2015-06-10.  

Detta projektdirektiv är en vidarebearbetning av det tidigare projektdirektivet, som 
mer detaljerat beskriver hur arbetet med delprojekt 2, att ta fram en samrådshandling 
till en ny översiktsplan, ska bedrivas.  

Projektbeskrivningen har tidigare godkänts av kommundirektören. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-22 
Projektdirektiv ny översiktsplan delprojekt 2 2019-02-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Gustavsson (S): Förslag att projektdirektivet revideras under rubriken 
”politisk referensgrupp” sidan 6, att kommunstyrelsen utser sju personer som utgör 
politisk referensgrupp. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på Christina Gustavssons förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna projektdirektivet, med revideringen under 
rubriken ”politisk referensgrupp” sidan 6, att kommunstyrelsen utser sju personer som 
utgör politisk referensgrupp. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Avdelningen för Hållbar utveckling 
Utvecklingsstrateg  
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§ 41

Driftstöd Fyrstads Flygplats AB 2019 
Dnr:  LKS 2019-069 

Lysekils kommun äger 1 % av Fyrstads Flygplats AB och anslår årligen tillsammans 
med övriga ägarkommuner, Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla ett 
verksamhetsanslag som ska täcka flygplatsens förluster. Det är ytterst få regionala 
flygplatser i Sverige som kommersiellt kan stå på egna ben. 

När en kommun ger stöd till en flygplats ska EU:s statsstödsregler beaktas. Av de 
kommunala besluten om stöd ska det framgå på vilken grund kommunen fattar beslut 
om stödet. 

För flygplatser som finansieras av flera kommuner och regioner kan bidraget ges till 
den kommun där flygplatsen är geografiskt placerad och som ansvarar för 
utbetalningen till flygplats/flygplatsbolaget. I detta fall är det Trollhättans Stad och då 
behöver samägaren (Lysekils kommun) göra en hänvisning till den utbetalnings-
ansvariga kommunens bedömning av att samtliga villkor i kommissionens förordning 
är uppfyllda. 

Näringsdepartementet har klargjort att kraven för driftstöd till flygplatser även gäller 
för 2018 års stöd och ägarkommunerna föreslås därför fatta beslut om driftbidrag för 
2019 och retroaktivt för 2018. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-22 
SKL – driftstöd till flygplatser 
Komplettering till budget för Fyrstads Flygplats AB år 2019 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, Trollhättans Stad 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 294 000 sek till Fyrstads Flygplats AB

för täckning av förluster under år 2019.

2. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 252 000 sek till Fyrstads Flygplats AB
för täckning av förluster under år 2018.

3. Kommunstyrelsen beslutar att medlen överförs till Trollhättans Stad som
ansvarar för utbetalning till Fyrstads Flygplats AB och som gör bedömningen
av att samtliga villkor i kommissionens förordning är uppfyllda.

4. Kommunstyrelsen beslutar att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna
i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom
vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden
enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a.

Beslut skickas till 
Fyrstads Flygplats AB 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 42

Val till ledamöter för pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor 
Dnr:  LKS 2019-067 

Val ska göras till pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor. 

Nominering 

Ulf Hanstål (M), nominerar kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) och 
2:e vice ordförande Ronald Rombrant (LP). 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse Jan-Olof Johansson och Ronald Rombrant att ingå i 
pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Nämndsekreteraren 
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§ 43

Svar på medborgarförslag om att se över möjligheterna till andra 
farthinder vid Valbogatan, från Lysekils vårdcentral till brandstationen 
Dnr:  LKS 2016-731 

I ett medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit kommunen att se över 
möjligheterna till andra farthinder än de befintliga på Valbogatan från Lysekils 
vårdcentral till brandstationen. 

Anledningen till utformningen av de nuvarande farthindren på Valbogatan beror på 
bristande bärighet i gatan. De nuvarande hindren är den enda tillgängliga variant som 
är möjlig på denna gata. Att anlägga farthinder som tillåter möten och som samtidigt 
begränsar hastigheten innebär att man måste har vägbulor vilket skulle ge upphov till 
vibrationer i intilliggande fastigheter. 

Att anlägga hinder i form av gupp är inte heller något fullgott alternativ då 
linjebussarna går denna vägsträcka vilket genererar onödiga broms- och gas tillfällen. 
Dessutom är vägbulor en arbetsmiljöfråga för busschaufförer som kör denna sträcka 
många gånger dagligen. Byggs hinder där man kan mötas men utan vägbulor, kommer 
hastigheten sannolikt inte att dämpas i den omfattning man önskar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-11-24, § 182 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat i enlighet 
med förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren  
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§ 44

Svar på medborgarförslag om fartgupp eller liknande lösning som sänker 
hastigheten på vägen till Tronebacken 
Dnr:  LKS 2015-306 

I ett medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit kommunen att ha fartgupp eller 
liknande lösning som sänker hastigheten på vägen till Tronebacken. 

Det har tidigare funnits farthinder på angiven sträcka i form av betongfundament. De 
aktuella fundamenten fick emellertid inte önskad effekt då bilister istället ökade 
hastigheten för att hinna förbi/först vid annalkande möte. Då effekten av 
betongfundamenten uteblev togs hindren bort. 

Att anlägga hinder i form av gupp på denna väg anses inte vara lämpligt då samtliga 
linjebussar går denna vägsträcka. I det pågående arbetet med detaljplan för Norra 
Tronebacken finns dock i detaljplaneförslaget planer på gång- och cykelväg samt en 
rondell vilket gör det säkrare för fotgängare, cyklister och bilister. Planen är emellertid 
inte antagen ännu. I avvaktan på ovan angivna plan vidtas inga åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-06-25, § 170 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat i enlighet 
med förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren  
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§ 45

Svar på medborgarförslag om att anlägga en husbilsparkering med mera i 
Grundsund för att öka besöken till handel och restauranger 
Dnr:  LKS 2015-254 

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen gör om ett antal platser vid Bottnavallen 
till husbilsplatser i syfte att öka besöken till handel och restauranger. 

Medborgarförslaget omfattar även anläggande av en camping på Skaftö samt ett 
möjliggöra för kajakpaddlare att övernatta i tält i anslutning till badplatsen vid 
Grundsunds marina. 

Att göra om platser på Bottnavallen avsedda enbart för husbilar är högst tveksamt i 
nuläget. Det mot bakgrund av att det redan idag råder en stor brist på bilparkeringar 
sommartid i Grundsund vilket periodvis orsaker trängsel och miljöpåverkan när 
besökande/turister i letar efter parkeringsplats. 

Förslaget om etablering av en camping ligger utanför den så kallade kommunala 
kompetensen och är därför inget kommunen kan engagera sig i.  

Vad gäller tältning i anslutning till badplatsen vid Grundsunds marina, är det förbjudet 
att tälta enligt § 14 i Lysekils kommuns lokala ordningsföreskrifter. Föreskrifterna kan 
självfallet ändras om behov uppstår, men i dagsläget har inga sådana planer eller 
önskemål framförts förutom detta aktuella medborgarförslag. Rent generellt brukar 
berörda myndigheter avråda från tältning i anslutning till badplatser vilket också är 
anledningen till att detta förbud införts i de lokala ordningsföreskrifterna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-05-24, § 44 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat i enlighet 
med förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren  
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§ 46

Svar på medborgarförslag om trottoar förbi Gullmarsskolans parkering på 
Norra Kvarngatan 
Dnr:  LKS 2012-359 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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§ 47

Anmälan av delegationsbeslut 

Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelsens förvaltningar. 

• Administrativ chef

− Delegationsbeslut gällande lokalbidrag till IOP-projektet Kulturmötesplats i
Lysekil

− Delegationsbeslut gällande bidrag till IOP-projekt mellan Lysekils kommun
och ABF

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll den 27 mars 2019. 
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§ 48

Anmälningsärenden 

Revisionsrapport från PwC - Uppföljning av kommunala aktivitetsansvaret i 
Lysekils kommun 

Revisionsrapport från PwC - Granskning av Lysekils kommuns avtal med 
LEVA i Lysekil AB  

Tillväxtverket - Intentionsförklaring Större region på riktigt 

Folder gällande Bohusbanan 2019-02-19  

Protokoll från Lysekilsbostäder AB 2019-02-13 

Protokoll direktionsmöte 2019-02-14 

Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden § 19, 2019-02-07 - Budget 2019 plan 2020 
och 2021 

Protokoll från miljönämnden § 21, 2019-02-27 - Tillsynsplan receptfria läkemedel 

Protokoll från miljönämnden § 22, 2019-02-27 - Tillsynsplan tobak och liknande 
produkter 

Information till Kooperativa hyresrättsföreningen från kommundirektören 

Protokoll från socialnämnden § 223, 2018-12-18 - Budget och verksamhetsplan 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll 
27 mars 2019. 
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§ 49

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör 
Dnr: LKS 2019-030 

Kommundirektören informerar om: 

• Genomförande av frukostmöte med olika företag i kommunen tillsammans med
kommunledningen. 28 februari besöktes Husqvarnas fabrik i Brastad och 26
mars hos Fastighetsbyrån.

• Möte med Västsvenska handelskammaren.

• Den 19 mars genomfördes chefsforum där mötet fokuserades på Agenda 2030
och de globala miljömålen.

• 15 mars genomfördes ägarsamråd med SML-IT och ägarsamråd med Rambo AB

• Bra genomfört regionalt seminarium på temat Perspektiv på regional
utveckling, den 7 mars på Oscars.

• Bra genomfört möte med Ett enat Bohuslän den 8 mars på Gullmarsstrand

• Ägardialoger och budgetdialoger har genomförts under mars månad.

• Utställning pågår i centrum LAB om digitala innovationer av
Chalmersstudenter. Många bra förslag är framtagna.

Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

• Besöksnäringen – Ett enat Bohuslän

• Besök från Kragerö i Norge.

• Lördagen den 23 mars var det invigning av nordiska mästerskapet i Short Mat
Bowls

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Ajournering 
Mötet ajourneras mellan kl. 12.00 – 15.15 med anledning av lunch samt information 
om budgetunderlaget 2020. 
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§ 50

Fastställande av säkerhetsanalys för SML-IT 
Dnr:  LKS 2019-086 

Med anledning av ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i Sverige har arbetet med att 
återuppta Totalförsvarsplaneringen inletts. Totalförsvaret består av militärt och civilt 
försvar där bland annat kommuner och landsting är ansvariga för att kunna bedriva 
civilt försvar. 

Målsättningen för det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de 
viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat 
angrepp eller krig i vår omvärld. 

Säkerhetsanalysen för SML-IT är en del i kommunens säkerhetsskyddsarbete. 
Innehållet i analysen anger kommunens bedömning av den verksamhet som SML-IT 
bedriver och ansvarar för utifrån ett säkerhetsskyddsperspektiv. 

Bilagan tillhandahålls i utskrivet format vid sammanträdet, efter beslut samlades 
bilagan in för destruering.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-15 
Säkerhetsanalys för SML-IT (sekretess handling) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer säkerhetsanalysen för SML-IT. 

Beslutet skickas till 
Säkerhetsskyddschef 
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§ 51

Bokslut och årsredovisning 31 december 2018 
Dnr: LKS 2019-089 

Lysekils kommuns resultat för 2018 blev 19,8 mnkr. För kommunkoncernen, vilken 
innefattar Lysekils kommun, bolagskoncernen Lysekils Stadshus AB, Rambo AB samt 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän uppgick resultatet efter finansiella poster till 
31,4 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-13 
Årsredovisning 2018 Lysekils kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förlag, med tillägg att 
kommunsstyrelseförvaltningen kompletterar/justerar årsredovisningen 
enligt bilaga. 

Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag. En redaktionell ändring av 
symbolen för bedömning av kommunens utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer, 
och ta bort orden ”viss utveckling”. Avslag på Ronald Rombrant tilläggsförslag. 

Emma Nohrén (MP): Bifall till Christina Gustavssons förslag, avslag på Ronald 
Rombrants tilläggsförslag. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Christina Gustavssons m.fl. att bifalla förvaltningens förslag. 

Proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag. 

Proposition på Christina Gustavssons m.fl. förslag till redaktionell ändring mot avslag. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på Christina Gustavssons m.fl. att bifalla förvaltningens 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår Ronald Rombrants tilläggsförslag. 

Ordförande ställer proposition Christina Gustavssons m.fl. förslag till redaktionell 
ändring mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om redaktionell ändring på symbolen för bedömning av 
kommunens utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer, och ta bort orden ”viss 
utveckling”.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 2018 års resultat- och 
balansräkning samt förvaltningsberättelse. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomiavdelningen  
Kommunfullmäktige  
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§ 52

Årsredovisning för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2018 samt 
fråga om ansvarsfrihet 
Dnr: LKS 2019-073 

Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har upprättat 
årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2018.  

Revisorerna i räddningstjänstförbundet har i revisionsberättelsen 2019-02-14 tillstyrkt 
att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-07 
Årsredovisning 2018 för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän med 
revisionsberättelse 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
räddningstjänstsförbundets årsredovisning för år 2018. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen 
ansvarsfrihet för år 2018. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 53

Uppföljningsrapport 1 2019 för Lysekils kommun 
Dnr: LKS 2019-092 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 1 per februari 
2019. 
Rapporten omfattar endast ekonomiska delar. Det ackumulerade utfallet är 11,0 mnkr. 

Den totala prognosen för kommunen är ett resultat om 6,6 mnkr vilket är en negativ 
avvikelse på 2,6 mnkr i förhållande till det budgeterade resultatet på 9,2 mnkr. 

Socialnämnden prognosticerar en negativ avvikelse på 12,4 mnkr. Nämnden har 
presenterat åtgärder motsvarande 9,8 mnkr i sin rapport och dessa är inarbetade i 
prognosen. Kommunstyrelsen har en positiv prognos och övriga nämnder har 
nollprognoser. Det är främst de centrala posterna som påverkar resultatet positivt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-18 
Uppföljningsrapport 1 2019 Lysekils kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag. Tilläggsförslag att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommundirektören ges i uppdrag 
att ta fram förslag till kommunstyrelsen på åtgärder för att upprätthålla budgeterat 
resultat totalt i kommunen med konsekvensbeskrivningar av föreslagna åtgärder. 

Yngve Berlin (K): Bifall till förvaltningens förslag att godkänna rapporten. Avslag på 
förslaget att uppmana socialnämnden att återkomma med ytterligare åtgärder för 
budgetbalans i enlighet med ekonomistyrningsprinciperna. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag att bifalla förslaget att godkänna 
rapporten. 

Proposition på Jan-Olof Johanssons förslag till bifall att uppmana socialnämnden att 
återkomma med ytterligare åtgärder för budgetbalans i enlighet med 
ekonomistyrningsprinciperna mot avslag. 

Proposition på Jan-Olof Johanssons tilläggsförslag mot avslag. 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag att godkänna 
rapporten och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons förslag att uppmana 
socialnämnden att återkomma med ytterligare åtgärder för budgetbalans i enlighet med 
ekonomistyrningsprinciperna mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Jan-olof Johanssons förlag. 
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Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst till Jan-Olof Johanssons förslag  

Nej-röst till Yngve Berlins förslag till avslag. 

Omröstningsresultat 
Med 5 ja-röster, 1-nej-röst och 3 ledamöter som avstår beslutar kommunstyrelsen 
enligt Jan-Olof Johanssons förslag. 

Omröstningsbilaga 
Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Jan-Olof Johansson S X 

Emma Nohrén MP X 

Ronald Rombrant LP X 

Christina Gustafson S X 

Maria Granberg, tjg. MP X 

Gert-Ove Forsberg, tjg. LP X 

Ulf Hanstål M X 

Krister Samuelsson, tjg. M X 

Yngve Berlin K X 
Summa 5 1 3 

Fortsatt proposition 
Ordförande ställer proposition på Proposition på Jan-Olof Johanssons tilläggsförslag 
mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan-Olof Johanssons 
tilläggsförslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
uppföljningsrapport 1 2019. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana socialnämnden att 
återkomma med ytterligare åtgärder för budgetbalans i enlighet med 
ekonomistyrningsprinciperna. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommundirektören ges i uppdrag 
att ta fram förslag till kommunstyrelsen på åtgärder för att upprätthålla budgeterat 
resultat totalt i kommunen med konsekvensbeskrivningar av föreslagna åtgärder 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 54

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
Dnr: LKS 2018-244 

Samhällsbyggnadsnämnden reviderade 2019-02-07 sitt reglemente då vissa 
verksamhetsområden saknades. Med de föreslagna ändringarna förtydligas nämndens 
verksamhetsområde.  

Emellertid, med anledning av att det enligt kommunstyrelsens reglemente är styrelsen 
som ansvarar för övergripande strategiska markfrågor, har detta lyfts ut från 
samhällsbyggnadsnämndens förslag till reviderat reglemente. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-08. 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden med reviderat reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa samhällsbyggnadsnämndens 
reviderade reglemente att börja gälla då fullmäktiges protokoll justerats, och att 
tidigare reglemente samtidigt upphör att gälla. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 55

Revidering av arkivreglemente 
Dnr: LKS 2019-042 

Det föreligger ett behov av en revidering av arkivreglementet som senast reviderades 
2015. Detta bland annat mot bakgrund av att Lysekils kommun har anslutits sig till e-
arkiv. Arkivmyndigheten har genomfört en översyn och reviderat det gällande 
reglementet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-05 
Arkivreglemente 
Arkivreglemente, med ändringar 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa reviderat arkivreglemente. 
Nuvarande reglemente LKS 2015-398 upphör därmed att gälla.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 56

Svar på medborgarförslag om en liveaboard marina för fritidsbåtar 
Dnr: LKS 2014-224 

I ett medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit kommunen att anlägga en 
liveaboard marina för fritidsbåtar. Begreppet liveboard innebär kortfattat en möjlighet 
att skriva sig som permanent boende på sin båt året om i en specifik hamn, ungefär 
som en lägenhet med tillhörande adress. 

Kommunens småbåtsenhet och avdelningen för plan och bygg har tidigare tittat på 
liknande förslag kring husbåtssatsningar, och det visade sig finns en rad saker att lösa 
på land vilket också genererar behovet av en betydande markyta. Förslaget omfattar i 
och för sig inte husbåtar men problematiken kring alla åtgärder som måste vidtas 
kommer att i allt väsentligt även gälla för fritidsbåt med permanent boende. 

En liveaboard marina är för Lysekil ett stort projekt som skulle kräva ett omfattande 
utredningarbete. Idén är i sig intressant men anläggande av en sådan marina kan dock 
inte ses som ett prioriterat område och behovet av och väntad effekt anses inte vara av 
den karaktären att kommunen bör eller kan satsa på detta i nuläget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-06-26, § 90 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska 
anses vara besvarat i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 57

Svar på motion om införande av lön (habiliteringsersättning) till samtliga 
inom daglig verksamhet 
Dnr: LKS 2018-326 

I en motion av Siw Lycke (C) 2018-05-17, § 89 föreslås införande av lön 
(habiliteringsersättning) till samtliga inom daglig verksamhet med anledning av 
möjligheten att rekvirera statsbidrag från socialstyrelsen. 

Lysekils kommun har sedan ett flertal år tillbaka inte betalat habiliteringsersättning. 
Kommunfullmäktige behandlade senast frågan om återinförande av ersättningen  
2016-09-29, § 132 utifrån ett medborgarförslag. I sak har ingenting tillkommit som 
förändrar det ställningstagande som då gjordes att inte återinföra habiliterings-
ersättning. 

Under 2018 fick socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till kommunerna i 
stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget garanterade inte någon 
långsiktig ekonomisk lösning. I mitten av mars kom besked från Socialstyrelsen att 
motsvarande statsbidrag finns att rekvirera även för 2019, men inte heller nu sägs 
något om statsbidragets varaktighet.  

I det ovan nämnda ärendet från 2016 uppskattades kostnaderna för ett införande av 
habiliteringsersättning till mellan 650 och 1 000 tkr exklusive administration. En sådan 
kostnadsökning ryms inte inom arbetsmarknadsenhetens budget.  

För att återinföra habiliteringsersättningen krävs en långsiktig ekonomiskt hållbar 
lösning. En sådan finns inte idag varför motionen bör avslås. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-07 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-05-17, 89 
Beslut från kommunfullmäktige 2016-09-29, § 132  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Yngve Berlin (K): Bifall till motionen. 

Jan-olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Jan-Olof Johanssons förslag mot Yngve Berlins förslag. 
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Proposition 

Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons förslag mot Yngve Berlins 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan-Olof Johanssons förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst till Jan-Olof Johanssons förslag  

Nej-röst till Yngve Berlins förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster, 1-nej-röst och 2 ledamöter som avstår, beslutar kommunstyrelsen 
enligt Jan-Olof Johanssons förslag. 

Omröstningsbilaga 
Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Jan-Olof Johansson S X 

Emma Nohrén MP X 

Ronald Rombrant LP X 

Christina Gustafson S X 

Maria Granberg, tjg. MP X 

Gert-Ove Forsberg, tjg. LP X 

Ulf Hanstål M X 

Krister Samuelsson, tjg. M X 

Yngve Berlin K X 
Summa 6 1 2 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om införande av 
habiliteringsersättning till samtliga inom daglig verksamhet.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 58

Framställan från LEVA i Lysekil AB om bildande av dotterbolag för VA-
verksamheten  
Dnr: LKS 2019-111 

LEVA i Lysekil AB har gjort en framställan till kommunfullmäktige om att få bilda ett 
dotterbolag för VA-verksamheten. Framställan har behandlats av styrelsen för Lysekils 
Stadshus AB som tillstyrkt framställan. 

LEVA i Lysekil AB lyfter i sin framställan fram att om VA-verksamheten skiljs ut som 
en egen juridisk person i form av ett dotterbolag så innebär det en ökad tydlighet mot 
särlagstiftningen, minskad administration, förenklat arbete med uppföljning av 
nyckeltal samt framtagande av resultat- och balansräkningar. Vidare konstateras att 
detta skulle ge större tydlighet i ägarens avkastningskrav på LEVA-koncernen. 
Dessutom skulle ett eget bolag för VA-verksamheten kunna underlätta eventuell 
framtida regional samverkan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-20 
Protokoll från Lysekils Stadshus AB 
Protokoll och skrivelse från LEVA i Lysekil AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna att LEVA i Lysekil AB bildar 
ett dotterbolag för VA-verksamheten.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Bilaga till § 51 Ronald Rombrants förslag till beslut 
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