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KOMMUNSTYRELSEN
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Krister Samuelsson (M), del av § 171, § 172-177
Monica Andersson (C) §§ 171-180, §§ 183-199
Daniel Arvidsson (SD)
Per-Gunnar Ahlström (K)
Fredrik Lundqvist (LP), del av § 171, §§ 172-175,
del av § 176, §§ 178-181, del av § 182

Jäv
Christer Hammarqvist (C) § 181-182
Tjänstemän
Leif Schöndell, kommunchef
Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare
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171-199
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Mari-Louise Dunert
Jan-Olof Johansson
Lars Björneld
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Fredrik Häller
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Justeringsdatum: 2017-12-05
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Kommunstyrelsen
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Övriga närvarande:
Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg, del av § 171
Joakim Hagetoft, säkerhetssamordnare, del av § 171
Michael Johansson, chef för avdelningen för hållbar utveckling § 171
Cia Säll, projektledare, del av § 171
Magnus Andersson, ekonomichef §§ 171-180

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 171
Muntlig information
Kommunstyrelsen får muntlig information om följande ärenden:
-

Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg och Joakim Hagetoft,
säkerhatssamordnare informerar om samverkansavtal mellan kommunen och
polisen.
Redovisning av trygghetsenkäten som har legat ute på kommunens hemsida
under september månad.

-

Cia Säll, projektledare informerar om projektet Urban Platsinnovation. Urban
Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur
centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och
besökare.

-

Magnus Andersson, ekonomichef redogör för förslaget till
investeringsbudgeten 2018.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 172
Månadsrapport oktober 2017 för kommunstyrelseförvaltningen
Dnr:

LKS 2017-224

Information lämnas för kommunstyrelseförvaltningen om utfall efter oktober månad.
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla
information om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och juli.
Någon ny prognos har inte arbetats fram sedan uppföljning efter augusti månad.
Förvaltningen kan dock konstatera att utfallet är fortsatt positivt och gör ingen annan
bedömning för helåret än att budgeten kommer vara i balans.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-23, med bilaga.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av månadsrapport oktober 2017 för kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 173
Månadsrapport oktober 2017 för samhällsbyggnadsförvaltningen
Dnr:

LKS 2017-224

Information lämnas för samhällsbyggnadsförvaltningen om utfall efter oktober
månad.
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla
information om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och juli.
Någon ny prognos har inte arbetats fram sedan föregående uppföljning efter augusti
månad. Förvaltningen kan konstatera att utfallet till och med oktober för hela
förvaltningen i stort sett överensstämmer med budget.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-23, med bilaga.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av månadsrapport oktober 2017 för samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 174
Återupptagande av planarbete för detaljplan för Norra Skalhamn, del av
Lyse 1:2 och 1:57
Dnr:

LKS 2011-095

Ett förslag till detaljplan för bostäder i Norra Skalhamn fick planbesked av
kommunstyrelsen 2009-03-04. Detaljplanen syftade till att möjliggöra byggande av
bostäder av helårsstandard inom del av Lyse 1:2 och 1:57.
Planarbetet följde detaljplanprocessen fram till utställningsskedet. Kommunstyrelsen
beslutade 2015-09-02 att avbryta planprocessen istället för att skicka ut på
utställning.
Exploatören och Preemraff har under hösten 2017 enats om att återuppta
planprocessen då förutsättningarna har ändrat sig. Preemraff har upprättat ett
avtalsutkast med markägarna och Vindbyggarna AB för att driva planarbetet och
Preemraff kommer att överta området för att etablera ett bostadsområde för egen
personal.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-06, med bilagor.
Yrkande
Inge Löfgren (MP): Avslag på förvaltningens förslag.
Ronald Rombrant (LP): Lysekilspartiet bifall till Inge Löfgrens avslagsförslag.
Jan-Olof Johansson (S), Mats Karlsson (M), Lars Björneld (L), Christoffer
Zakariasson (SD) och Christer Hammarqvist (C): Bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag att återuppta planarbetet mot Inge
Löfgrens m.fl. förslag till avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag att återuppta
planarbetet mot Inge Löfgrens m.fl. förslag till avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag
Nej-röst för avslag

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla Jan-Olof
Johanssons m.fl. förslag.
Omröstningsbilaga
Ledamöter/tjg. ersättare
Parti
Jan-Olof Johansson
S

Ja
X

Lars Björneld

X

Ronald Rombrant

L
LP

Nej Avstår

X

Christina Gustafson

S

X

Mats Karlsson

M

X

Christer Hammarqvist

C

X

Fredrik Häller

LP

X

Catharina Hansson

LP

X

Inge Löfgren

MP

X

Yngve Berlin

K

X

Christoffer Zakariasson
Summa

SD

X
6

5

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återuppta detaljplanarbete för detaljplan för
Norra Skalhamn.
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut detaljplanen på utställning enligt
5 kap 23§ PBL (1987:10).
Reservation
Inge Löfgren (MP) och Ronald Rombrant (LP), anmäler skriftlig reservation var för
sig.
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vindsbyggarna AB
Fastighetsägare Lyse 1:57
Raffinaderichef Preemraff Lysekil

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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RESERVATION från miljöpartiet mot kommunstyrelsens beslut 2017-11-29 i
ärende 3, begäran att återuppta planarbetena gällande Norra Skalhamn, Lyse 1:2
och 1:57.

Miljöpartiet anser, av följande skäl, att återupptagande av planarbetet för
N Skalhamn inte bör ske.
Planerad byggnation är allt för nära Preemraffs raffinaderi som är Sveriges
miljöfarligaste verksamhet och dessutom klassad som en Sevesoanläggning där
det kan uppstå mycket allvarliga kemikalieolyckor. Olägenheterna från dagens
raffinaderi är betydande. Nu skall raffinaderiet bygga ut för 15 miljarder kr för att
behandla än mer fossila bränslen. Utbyggnaden kommer att behandla den starkt
förorenade avfallsolja (s.k. tjockolja) som uppstår som rest vid
råoljeraffineringen. Utsläppen av svavel, kolväten, koldioxid mm kommer att
fördubblas. Således kommer olägenheterna att öka i motsvarande grad.
Bostadsområdet planeras i direkt anslutning till Preemraffs skydds- och
säkerhetszon. Inom skyddszonen på ett avstånd av ca 200 m rivs hus för boende.
Nu planeras bebyggelse precis utanför skyddszonen. Detta görs trots att
raffinaderiet skall bygga ut och att denna skyddszon kan behöva utvidgas i och
med utbyggnaden.
Bebyggelsen planeras i stort sett ovanpå ett av Europas största oljebergrum. Från
oljebergrummet kan avgå giftiga ämnen. De boende kan komma att påverkas av
de olägenheter som kan uppstå från oljelagringen.
I området har naturinventeringen hittat bl.a. större vattensalamander (Triturus
cristatus). Det är en indikatorart som visar på god biologisk livsmiljö. EU:s artoch habitatdirektiv föreskriver att den aktuella arten skall skyddas och ges ett
långsiktigt skydd, se artskyddsförordningen (2007:845). Flera domstolsbeslut
anger att arten behöver en betydande skyddszon. Nu planeras bebyggelse i den
större vattensalamanderns utbredningsområde.
Brofjordens industriområde är av riksintresse och har därmed getts en hög
skyddsstatus för befintlig och eventuell etablering av fler störande verksamheter.
Förutom raffinaderi kan andra företag etableras. Nu senast är en djuphamn
under diskussion. Att då planera för bostäder så nära ett riksintresse är enligt
Miljöpartiet olämpligt.

Inge Löfgren (MP)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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RESERVATION från Lysekilspartiet mot kommunstyrelsens beslut 2017-11-29
i ärende 3, begäran att återuppta planarbetena gällande Norra Skalhamn, Lyse
1:2 och 1:57:

Vi har stor respekt för Preemraffs behov av bostäder - i detta fall s.k.
instegsboende som Preemraff benämner dem. Huruvida denna typ av plan faller
inryms i riksintresse enligt 4 kap 4§ högexploaterad kust torde prövas under
processens gång.
För vår del hade vi mer än gärna sålt annan kommunal mark eller löst behovet på
något annat sätt. Eller varför exempelvis inte köpa loss detaljplanen för Spjösvik
som sedan länge är antagen?
Lysekilspartiet och Miljöpartiet föreslog att planarbetet för Norra Skalhamn inte
skulle återupptas. Skälen för detta vara flera.
Lysekilspartiet har alltsedan området lades in i översiktsplan 2006 ansett att
valet av Norra Skalhamn som plats för bostadsbebyggelse har varit sällsynt illa
valt. Och för inte så länge sedan tyckte också både Preemraff och (S) i Lysekil
detta. I samrådsredogörelsen 2011 när Vindbyggarna AB drev planarbetet
avstyrkte Preemraff planen och yttrade sig på följande sätt:
”Det aktuella planområdet angränsar i norr till Preemraffs bergrum för lagring av
råolja. Bergrummet slutar, enligt bifogade karta, endast 25 meter från
planområdet...Preem har dessutom haft långtgående planer på att investera i
bergrummen för utökad drift. Dessa investeringar vilar för närvarande men kan
komma att återupptas. Det nya planområdet hamnar ca 100 meter i sin norra del
från denna gräns, röd linje på kartan. Att så nära denna skyddszon lägga ett helt
nytt planområde med upp till 30 nya fastigheter anser vi vara mycket tveksamt”
När ledningsutskottet i juni 2015 behandlade frågan röstade (S) liksom
Lysekilspartiet för ett avbrytande av planprocessen. Och när ärendet kom till
kommunstyrelsen i september 2015 ville (S) återremittera planen men röstades
ned. (S) skrev då i sin reservation:
”Det bästa hade varit om ett uppehåll hade gjorts i planarbetet för att kunna
konstatera vilka effekter den nya översiktsplanen kommer att få för området och
sedan ta beslut om planarbetet kan fortsätta eller ska avbrytas.”
Man kan vidare inte heller utesluta att skyddsområdet på grund av det planerade
ROCC-projektet måste utökas. Detta med följd att ingen kan bo där.
Vi har också hela tiden varit av åsikten att om det finns behov av bostäder i
Skalhamnsområdet, så ska en utbyggnad ske successivt utifrån tätorten. Nu
skapas ett eget bostadsområde, en egen ö uppe på kala och utsatta klipphällar.
Detta sätt att utveckla samhällen saknar koppling till bohuslänsk
byggnadstradition.

Ronald Rombrant, Fredrik Häller och Catharina Hansson för Lysekilspartiet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 175
Rapport intern kontroll – Sammanställning 2017
Dnr:

LKS 2016-656

Sammanställning av nämndernas uppföljningar av den interna kontrollen redovisas
till kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för intern kontroll.
Alla nämnder har utifrån kommunfullmäktiges reglemente och anvisningar
genomfört intern kontroll. Inom de områden där det framkommit avvikelser har
åtgärder beslutats.
Under året har nya riktlinjer för intern kontroll tagits fram. Arbetet dokumenteras
fortsättningsvis i Stratsys vilket kommer att öka likvärdigheten och underlätta
arbetsflödet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-07, med bilagor.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens sammanställning av nämndernas
interna kontrollrapporter med förslag till åtgärder för år 2017.
Beslut skickas till
Samtliga nämnder och styrelsen
Kommunrevisionen (inkl. handlingar)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 176
Intern kontroll 2018 för kommunstyrelseförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen
Dnr:

LKS 2017-796

Kommunstyrelsen har beslutat om ett delvis nytt förfarande vid framtagandet av
nämndernas interna granskningsområden vilket innebär att den interna kontrollen
delas upp i tre beslutssteg. Detta ärende är det första i de tre stegen vilket innebär att,
efter en risk- och konsekvensanalys, besluta om granskningsområden för 2018.
De två kontrollområden som föreslås för 2018 är: Användning av First Card och rutin
kring innehav av nyckel, tagg (plupp).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-17, med bilaga.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta de två föreslagna granskningsområdena för 2018,
användning av First Card och rutin kring innehav av nyckel, tagg (plupp).
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen
Ing-Marie Tjulander, utvecklingsledare

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 177
Hyresavtal gentemot Lysekils Ryttarförening
Dnr:

LKS 2017-807

Vid utbildningsnämndens sammanträde 2017-11-21 föreslår nämnden
kommunstyrelsen att teckna ett tioårigt hyreskontrakt med Lysekils Ryttarförening.
Intentionen är att teckna ett nytt avtal som löper på tio år. Denna tidsrymd krävs för
att föreningen ska kunna ansöka om bidrag och stipendier från olika stiftelser och
fonder.
Inför detta avtal har föreningen och utbildningsnämnden tydliggjort villkor och
gränsdragningslistor.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-23, med bilagor.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att teckna nytt hyresavtal med Lysekils Ryttarförening.
Avtalet gäller från och med 2018-01-01 till och med 2027-12-31.
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Lysekils Ryttarförening
Enhet för fastighetsdrift
Utbildningsnämnden

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 178
Tillägg på dagordningen - Förslag om att uppdra åt
kommunchef/ekonomichef att fråga Kommuninvest huruvida
kommunens borgens- och hyresåtaganden påverkar Lysekils kommuns
lånemöjligheter
Dnr:

LKS 2017-818

Enligt KL. 4 kap 17 § får ledamöter i nämnder och styrelser väcka ärenden.
Ronald Rombrant (LP) har väckt följande ärende:
Lysekils kommuns externa borgensåtagande kommer vid årsskiftet 2017/2018 - om
förslag att lämna borgen till KH Lysekils omsorgsbostäder på 230 mkr beviljas - att
uppgå till 350 mkr. Kommunens återstående hyresbetalningar till Hemsö för
gymnasiet uppgår till mer än 150 mkr. Sammanlagt uppgår dessa åtaganden till mer
än 500 mkr.
Vi vill ha en bekräftelse från Kommuninvest att dessa åtaganden inte har någon
negativ inverkan på våra möjligheter - nu och i framtiden - att få låna av
Kommuninvest. Och att dessa åtaganden heller inte på något negativt sätt påverkar
våra villkor på lån från Kommuninvest.
Trots en lång och omfattande mailväxling där bl. a. ekonomichefen, kommunchefen,
VD för Kommuninvest och slutligen kommunalrådet själv har deltagit, har svar på
ovanstående frågeställning inte gått att få.
Med kommunalrådets svar den 21 november 2017 försvann möjligheterna definitivt
att reda ut detta på ett ”normalt sätt”, det vill säga i en vanlig dialog mellan politiker
och tjänstemän. Kommunalrådet avslutade nämligen då mailväxlingen med svaret:
”Jag bedömer det som utsiktslöst att få något mer konkret svar från Kommuninvest
än det du redan fått och ger därför inte detta uppdrag till kommunchefen”
Mailväxlingen är ingalunda hemlig, allt är diariefört.
Beslutsunderlag
Ronald Rombrants förslag 2017-11-29, med bilagor.

Yrkande
Ronald Rombrant (LP): Att kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunchefen att
uppdra åt tjänstgörande ekonomichef att inhämta svar från Kommuninvest huruvida
borgens- och hyresåtaganden på mer än 500 mkr inte har någon negativ inverkan på
våra möjligheter - nu och i framtiden - att få låna av Kommuninvest. Och att dessa
åtaganden heller inte på något negativt sätt påverkar våra villkor på lån från
Kommuninvest.
Christina Gustafson (S), Lars Björneld (L), Mats Karlsson (M), Christer Hammarqvist (C):
Avslag på Ronald Rombrants förslag.

Propositionsordning
Kommunstyrelsen beslutar godkänna följande propositionsordning:
Proposition på Christina Gustafson m.fl. förslag till avslag mot Ronald Rombrants
bifall till förslaget.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Proposition
Ordförande ställer proposition på Christina Gustafson m.fl. förslag till avslag mot
Ronald Rombrants bifall till förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Christina Gustafsons m.fl. förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Ronald Rombrants förslag
Nej-röst för avslag
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster, 5 nej-röster och 1 ledamot som avstår, beslutar kommunstyrelsen
med ordförandes utslagsröst att avslå Ronald Rombrants förslag.
Omröstningsbilaga
Ledamöter/tjg. ersättare
Parti
Jan-Olof Johansson
S
Lars Björneld
Ronald Rombrant

Ja

L
LP

Nej Avstår
X
X

X

Christina Gustafson

S

X

Mats Karlsson

M

X

Christer Hammarqvist

C

X

Fredrik Häller

LP

X

Catharina Hansson

LP

X

Inge Löfgren

MP

X

Yngve Berlin

K

Christoffer Zakariasson
Summa

SD

X
X
5

5

1

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar att avslå Ronald Rombrants förslag att uppdra åt
kommunchefen/ekonomichef att inhämta svar från Kommuninvest huruvida
kommunens borgens- och hyresåtaganden påverkar Lysekils kommuns
lånemöjligheter.

Beslutet skickas till
Lysekilspartiet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 179
Investeringsbudget 2018
Dnr:

LKS 2017-795

Kommunfullmäktige beslutade i budgeten om en investeringsbudget. Ramen som
avsattes var 47 mnkr. Grunden för ramen var att utrymmet för investeringar ska
bygga på att de självfinansierats, det vill säga att inga nya lån ska behöva tas upp.
Av de 47 mnkr avsattes 25 mnkr till reinvesteringar och fördelades till de olika
nämnderna. 8 mnkr avsattes för investeringar för exploatering (5 mnkr) och
småbåtsverksamheten (3 mnkr) som finansieras via avgifter som då inte omfattas av
kravet på självfinansiering. Resterande 14 mnkr avsattes för möjligheter till
nyinvesteringar och varje nämnd anvisades att begära om medel för nyinvesteringar i
sina respektive budgetbeslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-16, med bilaga.
Yrkande
Fredrik Häller (LP): Tilläggsförslag, att förvaltningen förändrar
prioriteringsordningen i investeringsbudget, så att servicebyggnaden i
havsbadshamnen kan stå klar så snart som möjligt.
Mats Karlsson (M): Bifall till förvaltningens förslag, avslag på Fredrik Hällers
tilläggsförslag.
Christina Gustafson (S): Bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Kommunsstyrelens godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Mars Karlssons m.fl. förslag att bifalla investeringsbudget för 2018.
Proposition på Fredrik Hällers tilläggsförslag mot avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Mars Karlssons m.fl. förslag att bifalla
investeringsbudget för 2018 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på Fredrik Hällers tilläggsförslag mot avslag och
finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Fredrik Hällers förslag
Nej-röst för avslag

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster, 4 nej-röster och 1 ledamot som avstår, beslutar kommunstyrelsen
enligt Fredrik Hällers förslag.
Omröstningsbilaga
Ledamöter/tjg. ersättare
Parti
Jan-Olof Johansson
S
Lars Björneld
Ronald Rombrant

Ja

L
LP

Nej Avstår
X
X

X

Christina Gustafson

S

X

Mats Karlsson

M

X

Christer Hammarqvist

C

Fredrik Häller

LP

X

Catharina Hansson

LP

X

Inge Löfgren

MP

X

Yngve Berlin

K

X

SD

X

Christoffer Zakariasson
Summa

X

6

4

1

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ramen 2018 för
investeringsutgifter på 65,125 mnkr.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen förändrar prioriteringsordningen i
investeringsbudget, så att servicebyggnaden i havsbadshamnen kan stå klar så snart
som möjligt.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 180
Arrendet för Lysekils Hamn AB
Dnr:

LKS 2017-782

Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-06, § 119 att uppdra åt Lysekils Stadshus AB att
återkomma med förslag om framtida hantering av arrendet för hamnverksamheten.
Bakgrunden till beslutet är bland annat att dagens avtalskonstruktion innebär att
kommunen inte får täckning för kapitaltjänstkostnaderna som kommunen har för
investeringar gjorda i kajerna.
I tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen påpekas att det är rimligt att se över avtalet
så att kommunen kan få täckning för kapitaltjänstkostnaderna men det bör i så fall
ske på ett sådant sätt att bolaget får förutsättningar för att klara av det och ett utökat
ansvar för detta kan läggas på moderbolaget, Lysekils Stadshus AB.
Nuvarande avtal löper ut till årsskiftet men är inte uppsagt varför det gäller även för
2018. För att avtalet ska upphöra krävs att det sägs upp senast 2017-12-31.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-07, med bilagor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Lysekils Stadshus AB
övertar Kommunens arrendeavtal med Lysekils Hamn AB för tiden
2018-01-01 – 2018-12-31.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Lysekils Stadshus AB
betalar ett arrende till kommunen för 2018 motsvarar de beräknade
kapitaltjänstkostnaderna på 1 221 tkr för kajerna inom hamnområdet.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att gällande arrendeavtal sägs
upp för omförhandling till 2018-12-31.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett nytt arrendeavtal att gälla från och
med 2019-01-01.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 181
Begäran om kommunal borgen för nytt äldreboende i Fiskebäck
Dnr:

LKS 2017-741

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-16, § 152 att med en återremiss återföra
ärendet till kommunstyrelsen, med uppdraget att skyndsamt utreda dels
möjligheterna att överföra Fiskebäcksprojektet till Lysekils kommunkoncern, dels
möjligheterna att inkludera/överföra KHF Lysekils omsorgsbostäder i/till Lysekils
kommunkoncern.
Kommunen har utifrån beslut från 2010-06-23 ingått ett samarbetsavtal med
föreningen där de övertog ägandet av de två äldreboendena Lysekilshemmet och
Stångenäshemmet. Samarbetsavtal är ett juridiskt bindande avtal som bygger på att
föreningen tillhandahåller lokaler till kommunen och bostäder för äldre. Föreningen
har idag ingen annan uppfattning än att de arbetar enligt det samarbetsavtal som
finns. En tvist med föreningen kommer innebära extra kostnader och en försening av
projektet. Dels kommer kommunen få börja om den projektering som gjorts av
Riksbyggen och dels göra ny upphandling.
Även om kommunen kan köpa loss det arbete som har gjort så måste kommunen
själva arbeta igenom underlagen. Personal måste anställas och/eller konsulter måste
anlitas eftersom dessa resurser inte finns i kommunkoncernen idag. Vidare måste en
ny upphandling genomföras. En sådan process bedöms ta ett år.
Om kommunen inte kan komma överens med föreningen och Riksbyggen snabbt så
kommer tiden dras ut ytterligare, en försening av bygget på ett till två år kan man
räkna med. Följden blir troligen ökade byggkostnader, ytterligare försämrad
arbetsmiljö för de anställda och boendemiljö för de äldre på grund av
Lysekilshemmets status.
Föreningen har dessutom upparbetade kostnader för detaljplan, fastighetsbildning,
projektering och förfrågningsunderlag på sammanlagt 7,3 mnkr. Kostnader som
kommunen i så fall måste överta.
Om kommunen bryter samarbetet och kommer överens om övertagande om
boendena så måste kommunen i ett första steg köpa tillbaka fastigheterna. De är idag
belånade med cirka 111 mnkr.
I ett andra steg kommer kommunen att behöva låna upp för cirka 230 mnkr för att
kunna bygga det nya äldreboendet i Fiskebäck. Sammantaget behöver kommunen
alltså låna närmare 350 mnkr för att dels köpa de befintliga boenden och dels för att
kunna bygga det nya.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-21, med bilaga.
Jäv
Christer Hammarqvist (C) anmäler jäv.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Yrkande
Ronald Rombrant (LP): Lysekilspartiet och miljöpartiet yrkar avslag till
förvaltningens förslag.
Lars Björneld (L), Monica Andersson (C) och Mats Karlsson (M): Bifall till
förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Lars Björnelds m.fl. förslag att bifalla begäran om borgen mot Ronald
Rombrants m.fl. förslag till avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Lars Björnelds m.fl. förslag att bifalla begäran om
borgen mot Ronald Rombrants m.fl. förslag till avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Björneld m.fl. förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst till Lars Björnelds m.fl. förslag
Nej-röst för avslag
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla Lars Björnelds
m.fl. förslag.
Omröstningsbilaga
Ledamöter/tjg. ersättare
Parti
Jan-Olof Johansson
S

Ja
X

Lars Björneld

X

Ronald Rombrant

L
LP

Nej Avstår

X

Christina Gustafson

S

X

Mats Karlsson

M

X

Monica Andersson, tjg.

C

X

Fredrik Häller

LP

X

Catharina Hansson

LP

X

Inge Löfgren

MP

X

Yngve Berlin

K

Christoffer Zakariasson
Summa

Justerare:

X

SD

X
6

5

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att teckna 229 mnkr i borgen som
säkerhet för upplåning av Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils
omsorgsbostäder till investeringar i nybyggnation av nytt äldreboende på del i
fastigheten Lyse – Fiskebäck 2:7.

Reservation
Ronald Rombrant (LP), anmäler skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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RESERVATION från Lysekilspartiet mot kommunstyrelsens beslut 2017-11-29
i ärende 12, om att bevilja borgen för nytt äldreboende i Fiskebäck
Kommunstyrelsen beslutade efter votering som slutade med 6-5 att bifalla KH
Lysekils omsorgsbostäders hemställan om 229 mkr i kommunal borgen.
Vi delar inte alls den negativa bild och de svårigheter som förmedlas i
tjänsteskrivelsen när det gäller att ta över projektet Fiskebäck eller inkludera den
kooperativa föreningen i kommunen. Kommunrevisionen har i sin granskning av
årsredovisning 2014 rekommenderat kommunen att betrakta föreningen som
tillhörande kommunen. En sådan ”definition” hade fått följdverkningar,
föreningen hade varit tvungen att följa LOU, vilket hade lett till att avtalen med
Riksbyggen inte hade kunnat förlängas utan konkurrensutsättning, det hade lett
till att handlingar inte längre hade kunnat hemlighållas, vi hade fått en enklare
och mer transparant lösning för att kunna tillgodose behovet av äldreboende etc.
När det gäller borgen till KH Lysekils omsorgsbostäder noterar vi att det saknas
uppgift om hur länge borgensåtagandet maximalt ska få gälla, hur nedtrappning
av åtagandet ska ske. Detta är i sammanhanget mindre saker, men frågan bör
ändå väckas.
Den större frågan vi ställer är huruvida lämnande av borgen till en extern juridisk
person inryms i kommunens befogenheter? I KL 2 kap 8 § står: ”Kommuner och
landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen
eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas
bara om det finns synnerliga skäl för det.”. Vi får inte ihop detta.
SKL genom förbundsjurist Lena Dahlman genomförde 2012 en utredning av ett i
stort sett identiskt upplägg i Munkedals kommun. Kritiken mot upplägget var
svidande. Dahlman avslutar kapitlet om kommunal kompetens och statligt stöd
(kap 9), med orden ”Sammantaget avråder jag alltså bestämt från att kommunen
lämnar någon form av ny garanti eller borgen. Det säkraste vore också om
befintliga utfästelser upphörde”.
Vi kan tyvärr inte av handlingarna utläsa vilka utredningar som I detta fall har
gjorts för att säkerställa att lämnande av borgen skulle vara förenligt med
kommunallagen och att vi inte bryter mot EU:s statsstödsregler.
Mot denna bakgrund röstade Lysekilspartiet avslag på förslaget att lämna
borgen. Vi menar också att fullmäktiges presidie bör fråga sig om tillräckligt har
utretts i ärendet när det gäller huruvida borgen i detta fall inryms i kommunens
befogenheter. Vid osäkerhet om detta bör det övervägas om ärendet ska
behandlas av kommunfullmäktige, menar vi. Det är inte förvaltningsrätten som
ska göra det som åligger oss att ta reda på.

Ronald Rombrant, Fredrik Häller och Catharina Hansson för Lysekilspartiet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 182
Tillägg på dagordningen - Förslag om att inkludera Kooperativa
hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder i Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2017-819

Enligt KL. 4 kap 17 § får ledamöter i nämnder och styrelser väcka ärenden.
Ronald Rombrant (LP) har väckt följande ärende:
Kommunrevisionen i Lysekils kommun har gjort bedömningen att KH Lysekils
omsorgsbostäder1 ska ingå i kommunen2 och alltså inte betraktas som en extern part.
Kommunrevisionen är fullmäktiges och ytterst medborgarnas instrument för den
demokratiska kontrollen. Med sina granskningar bidrar revisorerna till att värna om
och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Att inte följa
kommunrevisionens rekommendationer är följaktligen att begå våld mot demokrati,
rättssäkerhet och effektivitet.
Några få politiker i Lysekils kommun har bestämt att KH Lysekils omsorgsbostäder
ska betraktas som en extern part. Om man ska köra över kommunrevisionen ska
beslut om detta rimligtvis fattas på en nivå ovanför kommunrevisionen, det vill säga
av Lysekils kommunfullmäktige. Vi menar dock att kommunfullmäktige tydligt ska
ange att kommunrevisionens rekommendationer ska följas.
Jäv
Christer Hammarqvist (C) anmäler jäv.
Beslutsunderlag
Ronald Rombrants förslag 2017-11-29, med bilagor.

Yrkande
Ronald Rombrant (LP): Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- att Lysekils kommun i enlighet med god redovisningssed ska inkludera
Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder i kommunen och
därmed upphöra att betrakta föreningen som en extern part
- att kommunstyrelsen ges i uppdrag att med högsta prioritet verkställa de
uppdrag som anges i ärendebeskrivningens uppdragslista samt
- att kommunfullmäktiges beslut 2017-04-20, § 53 att teckna samverkansavtal
med Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder upphävs
Lars Björneld (L), Monica Andersson (C), Yngve Berlin (K) och Christina Gustafson (S):
Avslag på Ronald Rombrants förslag.

Propositionsordning
Kommunstyrelsen beslutar godkänna följande propositionsordning:
Proposition på Lars Björnelds m.fl. förslag till avslag mot Ronald Rombrants m.fl.
bifall till sitt förslag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Proposition
Ordförande ställer proposition på Lars Björnelds m.fl. förslag till avslag mot Ronald
Rombrants m.fl. bifall till sitt förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Lars Björnelds m.fl. förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst till Ronald Rombrants m.fl. förslag
Nej-röst för avslag
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå
Ronald Rombrants förslag.
Omröstningsbilaga
Ledamöter/tjg. ersättare
Parti
Jan-Olof Johansson
S
Lars Björneld
Ronald Rombrant

Ja

L
LP

Nej Avstår
X
X

X

Christina Gustafson

S

X

Mats Karlsson

M

X

Monica Andersson, tjg.

C

X

Fredrik Häller

LP

X

Catharina Hansson

LP

X

Inge Löfgren

MP

X

Yngve Berlin

K

Christoffer Zakariasson
Summa

SD

X
X
5

6

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ärendet som Ronald Rombrants m.fl. väckte på
dagens sammanträde.

Reservation
Ronald Rombrant (LP), anmäler skriftlig reservation.

Beslutet skickas till
Lysekilspartiet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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RESERVATION från Lysekilspartiet mot kommunstyrelsens beslut 2017-11-29
att inte inkludera Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder i
Lysekils kommun:

Lysekilspartiet väckte vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-29 ett
ärende med förslag att kommunfullmäktige i Lysekils kommun bland annat
skulle fatta beslut om att inkludera Lysekils omsorgsbostäder i Lysekils
kommun. Efter votering, som slutade 6-5, röstade en majoritet i
kommunstyrelsen nej till förslaget. Eftersom kommunstyrelsen endast är ett
beredande organ är det slutligen kommunfullmäktige som kommer att ta
ställning till frågan.
Undertecknad hade vid ärendeberedningen den 20 november inför nämnda
kommunstyrelsemöte flaggat för att Lysekilspartiet skulle väcka ett nytt
ärende i frågan. Detta som ett alternativ till kommunal borgen som
behandlades i ett eget ärende (ärende 12, hemställan om kommunal borgen
för nytt äldreboende i Fiskebäck). Under ärendeberedningen framfördes inga
invändningar mot detta, vare sig från tjänstemännens eller från
kommunstyreselsens ordförandes respektive vice ordförandes sida.
Ordföranden till och med gav sitt tydliga klartecken till detta.
(Kommunstyreselsens ordförande ska också ha en stor eloge för det
hedervärda sätt denne behandlade ärendet under sammanträdet).
I sammanhanget ska nämnas att det i ärende 12 behandlades väsentliga delar
av de frågeställningar som tas upp i förslaget att inkludera Kooperativa
hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder i Lysekils kommun.
Ärendet om byggande av ett särskilt boende i Fiskebäck och Kooperativa
hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder i Lysekils kommun har i ett
antal omgångar behandlats av såväl kommunstyrelsen som
kommunfullmäktige
Sammanfattningsvis kan man inte landa i annat än att detta ärende har mer
än tillräckligt beretts för att kommunfullmäktiga på goda grunder kan fatta
beslut i frågan.
Vi kan bara beklaga att en majoritet i kommunstyrelsen inte ställde sig bakom
sakfrågan, omröstningen slutade med 6 – 5, men vi får hoppas på att
kommunfullmäktige ser annorlunda på frågan om att ta kontroll över våra
fastigheter. Vi har uppfattat det som att en majoritet av fullmäktiges
ledamöter vill att kommunen äger fastigheter som nödvändiga för
kommunens kärnverksamheter. På sikt menar vi att detta också att detta
sparar mycket stora belopp för kommunen, inte minst för socialnämnden som
står inför stora ekonomiska utmaningar. Vi är också övertygade om att detta
är den snabbaste vägen för att få klart Fiskebäckshemmet.

Ronald Rombrant för Lysekilspartiet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 183
Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelsens
förvaltningar.
•
•

Kommunstyrelsens ordförande
− Yttrande över tappningsplan för Torps kraftstation
Kommunchefen
− Beslut om vidaredelegation till mark- och exploateringsingenjör

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll den 29 november 2017.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 184
Anmälningsärenden
Protokoll från Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-10-18
Protokoll för Lysekils Hamn AB 2017-10-03, 2017-10-18, 2017-10-31
Fyrbodal kommunalförbund – delårsbokslut 2017 (LKS 2017-801)
Protokollsutdrag från Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2017-10-18, § 44 Styrande verksamhetsmål 2018 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän
(LKS 2017-770)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll
29 november 2017.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 185
Information från kommunstyrelsens ordförande och kommunchef
Dnr:

LKS 2017-097

Kommunchefen informerar om:
•

Beslut från Boverket om stadsbidrag med 1,2 mnkr för ökat bostadsbyggande

Kommunstyrelsens ordförande informerar om:
•
•

Intressenter för utvecklingsprojekt i Lysekils kommun – The port of Sweden
Lysekil
Den 12 december kommer representanter för SLU, Sveriges
lantbruksuniversitet för undertecknade av överenskommelse om hemmahamn
i Lysekil för forskningsfartyget Svea

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antecknar informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 186
Förlängning samt överlåtelse av ramavtal för planläggning och
exploatering av Utsiktsberget
Dnr:

LKS 2011-131

Kommunen tecknade tillsammans med PEAB Sverige AB 2012 ett ramavtal för
planläggning och exploatering av området söder om Kristinebergsvägen, del av
fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:6, Lysekils kommun, området som nu kallas
Utsiktsberget. Ramavtalet reglerar förutsättningar för planläggning och exploatering
under tiden planarbetet pågår och kommer att leda till att ett exploateringsavtal
tecknas mellan parterna.
Enligt den ursprungliga överenskommelsen skulle ramavtalet upphöra om
detaljplanen inte blivit antagen av kommunfullmäktige senast 2014-12-31. Genom
tillägg till ramavtalet har denna tidpunkt sedan vid flera tillfällen flyttats fram, senast
till 2017-12-31 genom beslut i kommunfullmäktige 2016-11-24, § 175.
PEAB har nu inkommit till kommunen med en begäran om dels förlängning av
ramavtalet med två år till 2019-12-31, dels överlåtelse av detta till Skaftöbo AB/Lars
Andersson. Skälet som PEAB anger för detta är att arbetet med att ta fram
detaljplanen har varit en utdragen process och att bolaget under tiden ändrat sin
inriktning avseende produktion av bostäder i egenutvecklade projekt.
PEAB har i sin skrivelse begärt en förlängning av ramavtalet med två år till 2019-12-31.
Med hänvisning till att arbetet med detaljplan och avtal är långt framskridet bedömer
dock förvaltningen att en förlängning av ramavtalet med ett år till 2018-12-31 är en
rimligare tidshorisont.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-22, med bilagor.
Yrkande
Inge Löfgren (MP): Avslag på förvaltningens förslag
Ronald Rombrant (LP): Att ärendet återremitteras och ge förvaltningen i uppdrag att
dels säkerställa att överlåtelsen inte medför ett gynnande av enskild (uppfyller
exempelvis Skaftöbo kraven som ställdes vid anbudslämnandet i första skedet?), dels
säkerställa att Skaftöbo AB har kapacitet att betala 47 mnkr för marken.
Jan-Olof Johansson (S) och Lars Björneld (L): Bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Ronald Rombrants förslag om återremiss mot att avgöra ärendet
idag.
Om ärendet ska avgöras idag proposition på Inge Löfgrens förslag till avslag mot
Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag till bifall.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Proposition
Ordförande ställer proposition Ronald Rombrants förslag om återremiss mot att
avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag
Nej-röst för återremiss
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag.
Omröstningsbilaga
Ledamöter/tjg. ersättare
Parti
Jan-Olof Johansson
S

Ja
X

Lars Björneld

X

Ronald Rombrant

L
LP

Nej Avstår

X

Christina Gustafson

S

X

Mats Karlsson

M

X

Christer Hammarqvist

C

X

Fredrik Häller

LP

X

Catharina Hansson

LP

X

Inge Löfgren

MP

X

Yngve Berlin

K

X

SD

X

Christoffer Zakariasson
Summa

7

4

Fortsatt proposition
Ordförande ställer proposition på Inge Löfgrens förslag till avslag mot Jan-Olof
Johanssons m.fl. förslag till bifall och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna att PEAB överlåter
ramavtal för planläggning och exploatering av området söder om Kristinebergsvägen,
del av Skaftö-Fiskebäckskil 1:6, Lysekils kommun, till Skaftöbo AB.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag på tillägg till
ramavtal för planläggning och exploatering av området söder om Kristinebergsvägen,
del av Skaftö-Fiskebäckskil 1:6, Lysekils kommun, innebärande att giltighetstiden för
ramavtalet flyttas fram till 2018-12-31.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

29 (53)

LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-11-29

Reservation
Ronald Rombrant och Inge Löfgren anmäler skriftlig reservation, var för sig.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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RESERVATION från Lysekilspartiet mot kommunstyrelsens beslut 2017-11-29
i ärende 13, förlängningen och överlåtelse av ramavtal för planläggning och
exploatering av Utsiktsberget.
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige dels att godkänna
att PEAB överlåter ramavtal för planläggning och exploatering av Utsiktsberget
till Skaftöbo AB, dels att giltighetstiden för ramavtalet flyttas fram till 2018-1231.
Lysekilspartiet har ställt sig bakom utbyggnadsplaner på Utsiktsberget i den
omfattning som anges i Översiktsplan 2006.
Detta är såvitt vi förstår den fjärde gången som giltighetstiden för ramavtalet
förlängs. Den ursprungliga giltighetstiden var till och med 2014-12-31. Det har
vidare gått mer än sju år sedan kommunfullmäktige fattade beslut om att
godkänna PEAB som exploatör, som vann anbudstävlingen med det högsta budet
för marken, 47 mkr. Vi ogillar starkt att detaljplaner hamnar i långbänk på detta
sätt.
Huruvida en överlåtelse av ramavtalet från en exploatör till en annan inte står i
strid mot konkurrensregler och gynnande av enskild näringsidkare går inte går
inte att utläsa av tjänsteskrivelsen. En sådan frågeställning – med svar - menar vi
särskilt borde lyftas fram, inte minst för att minska risken för att beslutet ska
överklagas. Detta var bakgrunden till att Lysekilspartiet yrkade på att ärende
skulle återremitteras.
Lysekilspartiets yrkande i kommunstyrelsen 2017-11-29:
att ärendet återremitteras och att förvaltningen ges i uppdrag att dels säkerställa
att en överlåtelse inte medför ett gynnande av enskild (uppfyller exempelvis
Skaftöbo AB kraven som ställdes vid det ursprungliga anbudslämnandet?), dels
säkerställa att Skaftöbo AB har kapacitet att betala 47 mkr för marken.
Ronald Rombrant, Fredrik Häller och Catharina Hansson för Lysekilspartiet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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RESERVATION från miljöpartiet mot kommunstyrelsens beslut 2017-11-29 i
ärende 13, förlängningen och överlåtelse av ramavtal för planläggning och
exploatering av Utsiktsberget
Miljöpartiet anser att ramavtalet för planarbetet inte bör förlängas av följande
skäl:
Byggnationen är allt för omfattande och avviker väsentligt från gällande
översiktsplan.
Det blir ett alltför stort ingrepp i orörd natur och i ett högt bergsområde.
Landskapsbilden i den här delen av den yttersta skärgården kommer att påverkas
starkt.
Bebyggelsen kommer i huvudsak att bli fritidsbostäder eftersom området är högt
beläget med vacker havsutsikt. Åretruntboende och speciellt barnfamiljer får
svårt att ekonomiskt konkurrera med sommargäster.
Lysekils kommun får betydande kostnader i form av vägar, vatten, avlopp, gång
och cykelbanor mm. Kostnader som skattebetalarna får bekosta eftersom
sommargäster inte skattar i kommunen.

Inge Löfgren (MP)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 187
Samverkan mellan Lysekils kommun och Polisen 2018-2019 och
medborgarlöfte 2018
Dnr:

LKS 2017-779

Utifrån polismyndighetens nya organisation vill man som bas för samverkan mellan
Polismyndigheten och kommunerna ta fram gemensamma styrdokument. Dels en
samverkansöverenskommelse med tillhörande åtgärdsplan och dels ett
medborgarlöfte. Ett medborgarlöfte är ett arbete eller åtgärd som kommunen
och/eller polisen åtar sig att göra och som ska kommuniceras med medborgarna.
Under 2017 har därför kommunpolisen tillsammans med tjänstemän från Lysekils
kommun reviderat den tidigare samverkansöverenskommelsen, arbetat fram ny
åtgärdsplan och ett nytt förslag till medborgarlöfte.
Som grund för dessa samverkansdokument finns en gemensamt framtagen
kartläggning och analys av trygghet och brott i Lysekils kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-07, med bilagor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att godkänna förslag till
medborgarlöfte 2018 för Lysekils kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till samverkansöverenskommelse mellan
Lysekils kommun och polisområde Västra Fyrbodal 2018-2019 med tillhörande
åtgärdsplan.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 188
Inrättande av krisberedskapsråd
Dnr:

LKS 2017-771

För att möta kraven som åligger Lysekils kommun utifrån det geografiska
områdesansvaret i (lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap) bör ett krisberedskapsråd
inrättas.
Rådet ska bestå av representanter från samhällsviktiga aktörer inom Lysekils
kommuns geografiska område och ordförande i rådet bör vara kommunstyrelsens
ordförande. Denne är sammankallande till dessa sammanträden som ska ske två
gånger per år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-07.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att inrätta
krisberedskapsråd.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 189
Lysekils kommuns plan för POSOM-organisationen och dess arbete
Dnr:

LKS 2017-769

Lysekils kommuns plan för Psykiskt- och socialt omhändertagande (POSOM) organisationen och dess arbete fastställer hur POSOM organiseras inom Lysekils
kommun. Planen klargör även ansvarsområden för att säkerställa att POSOMorganisationen upprätthåller en god förmåga att omhänderta ett större antal
drabbade personer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-07, med bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättat
styrdokument benämnt ”Lysekils kommuns plan för POSOM-organisationen och dess
arbete”.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 190
Revidering av policy för inköp och upphandling samt riktlinjer och regler
Dnr:

LKS 2017-719

Kommunfullmäktige beslutade om Policy för inköp och upphandling samt riktlinjer
för inköp och direktupphandling 2015-06-25, § 54.
Styrande dokument för inköp och upphandling behöver revideras utifrån att ny
lagstiftning trädde i kraft 1 januari 2017 och 1 juni 2017.
Från 1 januari tillkom lagstiftning gällande upphandling av koncessioner,
upphandlingspolicyn har utarbetats för att även omfatta denna lagstiftning
1 juni 2017 kompletterades lagstiftningen med bestämmelser om skyldighet för
upphandlande myndigheter att ställa krav på arbetsrättsliga villkor gällande lön,
semester och arbetstid.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-11, med bilagor.
Yrkande
Yngve Berlin (K): Ändringsförslag under rubriken ”Sociala och etiska hänsyn” i
policyn för inköp och upphandling, första stycket lägga till (fet stil) ”Vid upphandling
ska entreprenör/leverantör samt underentreprenör/underleverantör följa de
deklarationer och konventioner som undertecknas av Sverige inom områdena
mänskliga rättigheter, arbetsrätt och arbetsmiljöhänsyn”.
Under samma rubrik, sista stycket, ändras till ”Nivåerna på villkoren rörande lön,
semester och arbetstid ska anges enligt de (lägsta stryks) nivåer som följer av ett
centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den
aktuella branschen. Lika lön för lika arbete ska gälla”.
Christina Gustafson (S): Bifall till Yngve Berlins förslag.
Mats Karlsson (M): tilläggsförslag att förvaltningen får i uppdrag att se över
kostpolicyns djuretiska aspekter vid översyn av kostpolicyn.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Yngve Berlins m.fl. ändringsförslag mot förvaltningens förslag.
Proposition på Mats Karlssons förslag att förvaltningen får i uppdrag att se över
kostpolicyns djuretiska aspekter vid översyn av kostpolicyn.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Yngve Berlins m.fl. ändringsförslag mot
förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Yngve Berlins
m.fl. förslag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Ordförande ställer proposition på Mats Karlssons tilläggsförslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy för inköp och
upphandling och att det ersätter tidigare antagen policy, diarienummer 2015232 med Yngve Berlings m.fl. ändringsförslag.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för inköp
och upphandling och att det ersätter tidigare antagna riktlinjer, diarienummer
2015-232
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att policy för inköp och
upphandling, samt riktlinjer för inköp och upphandling även ska gälla för de
helägda kommunala bolagen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta regler för inköp och direktupphandling.
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att se över kostpolicyns
djuretiska aspekter vid översyn av kostpolicyn.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelseförvaltningen
Maria Fredriksson, upphandlaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 191
Riktlinjer för färdtjänst, riksfärdtjänst och arbetsresor
Dnr:

LKS 2017-711

Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-30 att Lysekil ska delta i Västtrafiks centrala
upphandling gällande anropsstyrd trafik. Avtal med Västtrafik gällande färdtjänst
trädde i kraft 19 juni 2017.
Som en konsekvens av att kommunen ingått avtal med Västtrafik har administrativa
enheten, samhällsbyggnadsförvaltningen, omarbetat kommunens riktlinjer för
färdtjänst, riksfärdtjänst och arbetsresor. Riktlinjerna tar utgångspunkt i
färdtjänstlagen och det regelverk som Lysekils kommun tidigare beslutat.
Riktlinjerna belyser även tillvägagångssätt och hur ärenden om färdtjänst,
riksfärdtjänst och arbetsresor ska handläggas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-06, med bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna riktlinjerna för
färdtjänst, riksfärdtjänst och arbetsresor
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 192
Riktlinjer för integrationsarbete i Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2017-780

I budget 2017 för kommunstyrelseförvaltningen finns ett uppdrag att ta fram
styrdokument för integrationsarbetet för Lysekils kommun. Styrdokumentet ska gälla
för alla kommunens nämnder och bolag och ange inriktning för arbetet. Utifrån
kartläggning har riktlinjer tagits fram.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-07, med bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för
integrationsarbete i Lysekils kommun. Riktlinjerna gäller för hela
kommunkoncernen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 193
Riktlinjer för likabehandling
Dnr:

LKS 2017-781

Diskrimineringslagen (2008:567) syftar till att motverka diskriminering och främja
lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller ålder. Från och med 1 januari 2017 har diskrimineringslagen skärpts
och kommunen är skyldig att arbeta aktivt med åtgärder mot diskriminering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-09, med bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att anta föreslag om riktlinjer för
likabehandling för Lysekils kommun. Riktlinjerna gäller för samtliga nämnder och
helägda kommunala bolag.
Förslaget ersätter tidigare diskrimineringspolicy (LKS 2009-192).
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 194
Översyn av nämndorganisation
Dnr:

LKS 2017-663

Arvodesberedningens översyn av kommunens nämndorganisation resulterade i ett
antal förslag som därefter remitterades till fullmäktiges samtliga partier. Baserad på
arvodesberedningens förslag, genomförd remissomgång och en samlad bedömning,
föreslås att antalet ledamöter minskas i nämnderna och att det inrättas av en
samhällsbyggnadsnämnd. Vidare föreslås att kommunstyrelseförvaltningen får i
uppdrag att ta fram förslag till uppdrag, mandat och arbetsordning för
kommunstyrelsens ledningsutskott.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-13.
Yrkande
Ronald Rombrant (LP): Lysekilspartiet yrkar bifall i punkt 1, att antal ledamöter
minskas till 9 ordinarie och 7 ersättare, samt bifall till punkt 4 att
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag ta fram förslag på uppdrag och
arbetsordning för kommunstyrelsens ledningsutskott.
Återremiss på punkt 2, att byggnadsnämndens ansvar utvidgas och ombildas till en
samhällsbyggnadsnämnd och där vissa frågor övertas från kommunstyrelsen samt punkt
3 om att ge förvaltningen i uppdrag att skriva fram förslag gällande organisatoriskt
ansvar, reglemente etc. Återremiss för att förtydliga vilka verksamheter som avses och
vilken omfattning av resursöverföring som idag ligger i kommunstyrelseförvaltningen
respektive samhällsbyggnadsförvaltningen som är tänkta att överföras från
kommunstyrelsen till den tänkta samhällsbyggnadsförvaltingen.
Yngve Berlin (K): Avslag på punkt 1, ändringsförslag att antal ledamöter ska vara
oförändrat i kommunstyrelsen och nämnder, 11 ordinarie och 11 ersättare.
Christer Hammarqvist (C): Bifall till Yngve Berlins ändringsförslag i övrigt bifall till
förvaltningens förslag.
Ajournering
Ajournering begärs och genomförs mellan kl. 16.47-16.54.
Fortsatt yrkande
Inge Löfgren (MP): Bifall till Yngve Berlins förslag.
Mats Karlsson (M): Återremiss på hela ärendet.
Christina Gustafson (S): Återremiss på punkt 1 i övrigt bifall till förvaltningens
förslag.
Ronald Rombrant (LP), Inge Löfgren (MP) Christina Gustafson (S) Christer
Hammarqvist (C), återtar sina förslag till förmån för Mats Karlssons förslag om
återremiss.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Ajournering
Ajournering begärs och genomförs mellan kl. 17.07-17.15.
Fortsatt yrkande
Christina Gustafson (S): återtar sitt ursprungliga förslag om återremiss på punkt 1,
antal ledamöter i kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder minskas till 9
ordinarie ledamöter och 7 ersättare, i övrigt bifall till förvaltningens förslag.
Christoffer Zakariasson (SD): Bifall till Yngve Berlin i förslag.
Christer Hammarqvist (C): återtar sitt ursprungliga förslag att bifalla Yngve Berlins
ändringsförslag samt i övrigt bifalla förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Proposition på Mats Karlssons förslag om återremiss mot att avgöra hela ärendet
idag.
Om ärendet ska avgöras idag proposition på Christina Gustafsons förslag om
återremiss på punkt 1.
Om punkt 1 ska avgöras idag proposition på Yngve Berlins m.fl. ändringsförslag mot
avslag.
Proposition på Christina Gustafsons m.fl. förslag om bifall punkt 2 mot avslag.
Proposition på Christina Gustafsons m.fl. förslag om bifall punkt 3 mot avslag.
Proposition på Christina Gustafsons m.fl. förslag om bifall punkt 4 mot avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition Mats Karlssons förslag om återremiss mot att avgöra
ärendet idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag
Nej-röst för återremiss

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag.
Omröstningsbilaga
Ledamöter/tjg. ersättare
Parti
Jan-Olof Johansson
S

Ja
X

Lars Björneld

X

Ronald Rombrant

L
LP

Nej Avstår

X

Christina Gustafson

S

Mats Karlsson

M

Christer Hammarqvist

C

Fredrik Häller

LP

X

Catharina Hansson

LP

X

Inge Löfgren

MP

X

Yngve Berlin

K

X

SD

X

Christoffer Zakariasson
Summa

X
X
X

6

5

Fortsatt proposition
Ordförande ställer proposition på Christina Gustafsons förslag om återremiss på
punkt 1 mot att avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att
avgöra ärendet idag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag
Nej-röst för återremiss

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag.
Omröstningsbilaga
Ledamöter/tjg. ersättare
Parti
Jan-Olof Johansson
S
Lars Björneld
Ronald Rombrant

Ja

L
LP

X
X

Christina Gustafson

S

Mats Karlsson

M

X

Christer Hammarqvist

C

X

Fredrik Häller

LP

X

Catharina Hansson

LP

X

Inge Löfgren

MP

Yngve Berlin

K

X

SD

X

Christoffer Zakariasson
Summa

Nej Avstår
X

X

X

7

4

Fortsatt proposition
Ordförande ställer proposition på Yngve Berlins m.fl. ändringsförslag mot avslag och
finner att kommunstyrelsen avslår Yngve Berlins m.fl. förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag
Nej-röst för Yngve Berlins förslag
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Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster, 4 nej-röster och 2 ledamöter som avstår beslutar kommunstyrelsen
att avslå Yngve Berlins m.fl. förslag.
Omröstningsbilaga
Ledamöter/tjg. ersättare
Parti
Jan-Olof Johansson
S
Lars Björneld
Ronald Rombrant

Ja
X

Nej Avstår

L
LP

X
X

Christina Gustafson

S

Mats Karlsson

M

Christer Hammarqvist

C

Fredrik Häller

LP

X

Catharina Hansson

LP

X

Inge Löfgren

MP

X

Yngve Berlin

K

X

SD

X

Christoffer Zakariasson
Summa

X
X
X

5

4

2

Fortsatt proposition
Ordförande ställer proposition på Christina Gustafsons m.fl. förslag om bifall punkt 2
mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christina Gustafsons m.fl.
förslag.
Ordförande ställer proposition på Christina Gustafsons m.fl. förslag om bifall punkt 3
mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christina Gustafsons m.fl.
förslag.
Ordförande ställer proposition på Christina Gustafsons m.fl. förslag om bifall punkt 4
mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christina Gustafsons m.fl.
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om förändrad
nämndorganisation att gälla från och med mandatperioden 2019-2022 avseende;
1. Antalet ledamöter i kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder
minskas till 9 ordinarie ledamöter och 7 ersättare
2. Byggnadsnämndens ansvar utvidgas och ombildas till en
samhällsbyggnadsnämnd och där vissa frågor övertas från kommunstyrelsen
3. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag skriva fram förslag gällande
organisatoriskt ansvar, reglemente, arbetsordning och arvode för den blivande
samhällsbyggnadsnämnden samt hanteringen av ärenden vid
myndighetsutövning av kommunens egna verksamheter
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4. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag ta fram förslag på uppdrag och
arbetsordning för kommunstyrelsens ledningsutskott
Reservation
Ronald Rombrant (LP), anmäler skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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RESERVATION från Lysekilspartiet mot kommunstyrelsens beslut 2017-11-29
i ärende 21, översyn av nämndorganisationen till förmån för Lysekilspartiets eget
förslag:

Lysekilspartiet röstade för arvodesberedningens förslag om att minska antalet
ledamöter i nämnderna från 11 ordinarie och 11 ersättare till 9 ordinarie och 7
ersättare. Lysekilspartiet röstade också för att kommunstyrelseförvaltningen
skulle få i uppdrag att ta fram förslag på uppdrag och arbetsordning för
kommunstyrelsens ledningsutskott.
Vi är däremot mycket kritiska till att en majoritet i kommunstyrelsen utan analys
och fakta beslutar att byggnadsnämndens ansvar ska utvidgas och ombildas till
en samhällsbyggnadsnämnd och där vissa frågor – utan att det på något sätt
framgår vilka dessa ”vissa frågor” är - övertas från kommunstyrelsen.
”Exempel på dylika ärenden som lämpligen kan flyttas från kommunstyrelsen till
samhällsbyggnadsnämnden kan vara översiktliga planeringen av användningen
av mark och vatten, mark- och planberedskap, samhällsbyggande samt
färdtjänstfrågor”.
I tjänsteskrivelse anges att den översiktliga planeringen av användningen av
mark och vatten, mark- och planberedskap som ett exempel på sådant som kan
överföras till en tänkt samhällsbyggnadsnämnd. Vi menar att detta tvärtom är ett
exempel på uppgift som bör ligga under kommunstyrelsen.
Förutom att vi saknar uppgift om vilka verksamheter som är tänkta att överföras
från kommunstyrelsen till samhällsbyggandnämnden finns det inga uppgifter
överhuvudtaget om hur de ekonomiska och verksamhetsmässiga resurserna idag
fördelar sig mellan KS och BN, än mindre finns det med någon information om
hur det kan se ut efter en överföring av uppgifter från kommunstyrelsen.
I tjänsteskrivelsen anges ”att det efter en utredning har slagits fast att
kommunstyrelsens tjänstemannaorganisation, kommunstyrelseförvaltningen,
bör vara en liten organisation med fokus på att stödja kommunstyrelsen och dess
huvuduppdrag. Som en logisk konsekvens av ovan nämnda renodling avseende
tjänstemannaorganisationen, bör även den politiska nämndstrukturen renodlas.”
Vi håller inte alls med om detta resonemang. Vi ser inget hinder i att
kommunstyrelseförvaltningen har en liten organisation, men det har inget med
att göra med vilka verksamheter/förvaltningar som ligger under
kommunstyrelsen. Hur verksamheterna fördelas mellan
kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen bryr vi oss
ärligt talat inte om, vi ser det som en fråga för förvaltningen att lösa.
Vi ser inga problem med att vi har det som idag. OM det är problem med detta
bör detta i så fall beskrivas i beslutsunderlaget.
Att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att skriva fram förslag gällande
organisatoriskt ansvar, reglemente, arbetsordning och arvode för den blivande
samhällsbyggnadsnämnden samt hanteringen av ärenden vid
myndighetsutövning av kommunens egna verksamheter innan vi vet om vi vill
och avser att göra förändringar är enligt vår mening i helt fel ordning.
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Mot denna bakgrund yrkade Lysekilspartiet på återremiss för förtydligande av
vilka verksamheter som är tänkta att överföras från kommunstyrelsen till
samhällsbyggnadsnämnden. Utan att ha en nulägesanalys, en tydlig
problembeskrivning och en skiss på hur uppgifterna ska fördelas mellan
kommunstyresels och en utvidgad byggnadsnämnd, går det inte att fatta ett
underbyggt beslut i frågan.
Ronald Rombrant, Fredrik Häller och Catharina Hansson för Lysekilspartiet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 195
Hantering av medborgarförslag
Dnr:

LKS 2017-722

Nuvarande hantering av medborgarförslag är inte optimal då handläggningstiderna
och därmed tidsrymden för besvarande tenderar att bli ohanterliga och dra ut på
tiden. Detta kan till viss del hänföras till ansträngda personella resurser, tydlighet och
ansvarskänsla samt att det stora flertalet förslag egentligen inte är medborgarförslag i
kommunallagens mening och därför inte skulle behöva hanteras av
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag utreda frågan om ett effektivare
alternativ till dagens system. Förvaltningen har dock inte funnit någon metod som
fullt ut kan anses motsvara fullmäktiges uppdrag. Nuvarande hantering bedöms dock
kunna struktureras upp genom att ge avdelningen för verksamhetsstöd
samordningsansvaret för medborgarförslag, fastställa en tydlig definition av
begreppet medborgarförslag samt vidta en klassning/gallring av medborgarförslag
direkt då dessa inkommer i syfte att skilja medborgarförslag från mer allmänna
synpunkter och klagomål.
Med dessa åtgärder undviks att förslagen sprids ut inom kommunen där ansvaret
tidigare tenderat att försvinna i mängden samtidigt som man erhåller en samlad
överblick av medborgarförslagen. Effekten av detta blir sannolikt att antalet
medborgarförslag enligt definitionen reduceras väsentligt jämfört med dagens nivå
vilket innebär att det skapas förutsättningar att besvara förslagen i skälig tid.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-11.
Yrkande
Yngve Berlin (K) och Fredrik Häller (LP): Bifall till förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. medborgarförslag bibehålls i sin nuvarande form
2. kommunens administrativa chef och avdelningen för verksamhetsstöd fr.o.m.
2018-01-01 ges samordningsansvaret för hanterings- och
besvarandeprocessen av medborgarförslag
3. medborgarförslag definieras som - Ett förslag av principiell art eller som
bedöms kunna bidra till bättre eller mer kostnadseffektiva lösningar på
olika frågor eller sakförhållanden, och som tidigare inte hanterats av
kommunfullmäktige, samt som ryms inom den kommunala kompetensen
4. en klassning/gallring utifrån definitionen görs av det inkomna förslaget
omedelbart då det inkommer till kommunen samt att en återkoppling
gällande klassningen görs direkt till förslagsställaren för kännedom/dialog
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 196
Avgifter inom Gullmarsborg
Dnr:

LKS 2017-806

Vid utbildningsnämndens sammanträde 2017-11-21 föreslår nämnden
kommunfullmäktige att hyrestaxorna inom Gullmarsborg ska höjas med 10 procent.
En höjning med 10 procent innebär följande taxenivåer/timma för Gullmarsborgs
område. Till huvudtaxorna tillkommer taxor för delar av anläggningar och mindre
anläggning som dans och spinning sal som också påverkas av den 10 procentiga
höjningen.

2017
Föreningstaxa per ungdom simhall/ishall

2018

45 kr

50 kr

Vuxentaxa A förening simhall/ishall

180 kr

200 kr

Vuxentaxa B privat/företag simhall/ishall

350 kr

380 kr

Hyresgäst annan kommun simhall

400 kr

450 kr

Hyresgäst annan kommun ishall

600 kr

660 kr

1 500 kr

1 650 kr

Match kommunförening ishall senior
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-23, med bilagor.
Yrkande
Catharina Hansson (LP): Bifall till förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt utbildningsnämndens förslag till hyresavgifter inom Gullmarsborg från och med 2018-01-01
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:
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§ 197
Motion av Inge Löfgren (MP) att ta hem miljönämnden
Dnr:

LKS 2017-121

Inge Löfgren (MP) har i en motion föreslagit att Lysekils kommun under 2017 ska
säga upp avtalet om miljösamverkan mellan Lysekils, Munkedals och Sotenäs
kommuner. Lysekils kommun bör istället själv ta över miljönämndens
myndighetsuppgifter.
Sammantaget är förvaltningens bedömning att det inte på något sätt skulle gynna
miljö- och hälsoskyddsarbetet att nu bryta upp den gemensamma organisationen.
Snarare skulle det leda till en ny period av minskad leverans i likhet med vad som
blev fallet när samverkan startades.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-09, med bilagor.
Yrkande
Christina Gustafson (S): Bifall till förvaltningens förslag.
Inge Löfgren (MP): Avslag på förvaltningens förslag till förmån för motionen.
Propositionsordning
Proposition på Christina Gustafsons förslag mot Inge Löfgrens förslag till avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Christina Gustafsons förslag mot Inge Löfgrens
förslag till avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christina Gustafsons
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avstyrka motionen.
Reservation
Inge Löfgren (MP), anmäler blank reservation.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 198
Motion av Håkan Smedja och Marthin Hermansson (V) om ny
nämndorganisation från 2015
Dnr:

LKS 2014-355

Håkan Smedja (V) och Marthin Hermansson (V) har i en motion 2014-08-21
föreslagit att kommunfullmäktige tar beslut om att fritid och kultur bryts ut från
bildningsnämnden och att:
− en ren skolnämnd bildas för grundskola och gymnasiet
− en ny nämnd (direkt underställd kommunstyrelsen) för fritid, kultur,
näringsliv och turism bildas.
− Lysekil aktivt söker utvecklat organiserat kommunsamarbete med Munkedal
och förslagsvis Uddevalla om vuxenutbildningen
Kommunfullmäktige har 2014-09-25, § 109 remitterat motionen till
kommunstyrelsen.
Motionen är från 2014 och avsikten från motionärerna var att förändra
organisationen med start 1 januari 2015 då det påbörjades en ny mandatperiod. Av
olika anledningar har denna motion inte blivit behandlad och besvarad.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-01 att tillsätta en arvodesberedning samt att se
över nämndorganisationen och storleken på nämnderna.
Beredningen har inte haft anledning att titta på en ren skolnämnd då
utbildningsnämnden fungerar väl med sitt uppdrag för samtliga frågor inom
utbildningssektorn och ansvaret för kultur- och fritidsfrågorna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-15, med bilagor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 199
Motion av Håkan Smedja och Marthin Hermansson (V) om pengar från
kommunstyrelsen till bildningsnämnden
Dnr:

LKS 2013-478

Håkan Smedja och Marthin Hermansson (V), har 2013-12-12 inkommit till
kommunfullmäktige med en motion om att endast ha en 100 procentig
kommunalrådstjänst. Den totala besparingen på 115 procent ska oavkortat överföras
från kommunstyrelsen till bildningsnämnden.
Kommunfullmäktige har 2013-12-13, § 177 remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Det har hänt mycket sen motionen lämnades in för fyra år sedan.
Bildningsnämnden finns inte kvar. Fullmäktige beslutade 2014-10-30, § 9 om ett nytt
reglemente för en utbildningsnämnd, som från och med 2015-01-01 fick ansvar för
samtliga frågor inom utbildningssektorn samt fortsatt ansvar för kultur- och
fritidsfrågorna.
Ett nytt arvodesreglemente antogs av fullmäktige 2015-06-25 som specificerar
arvoden och procentsatserna för ordförande och vice ordförande. En revidering av
kommunstyrelsens reglemente beslutades 2017-03-16, där det framgår att
kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd på 100 procent och
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande ska vara oppositionsråd på en omfattning
motsvarande 75 procent av heltid.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-15, med bilagor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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