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Övriga närvarande: 

Cia Säll, projektledare, avd. för hållbar utveckling § 26 
Magnus Andersson, ekonomichef, § 26 
Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef samhällsbyggnad, § 26 – 30 
Bengt Gärde, advokat § 26 
Markus Sanderfelt, advokat § 26 
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§ 26 
 

Muntlig information 
 
Kommunstyrelsen får muntlig information om följande ärenden: 
 

- Cia Säll, projektledare informerar om centrumutvecklingsprojekt Urban 
Platsinnovation 

- Leif Schöndell, kommunchef informerar om kommunstyrelseförvaltningens 
årsrapport 2016 

- Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef informerar om 
samhällsbyggnadsförvaltningens årsrapport 2016  

- Bengt Gärde och Markus Sanderfelt från advokatfirman Gärde & Partners 
lämnar information om utredningen av Lysekils Stadshus AB 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens tar del av informationen. 
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§ 27 
 

Överlämning av förvaltarskap för tre naturreservat i Lysekils kommun 
Dnr:  LKS 2017-109 
 
Västkuststiftelsen är i så gott som samtliga fall förvaltare av naturreservaten i västra 
delen av Västra Götalands län (f d Bohuslän och Älvsborgs län). Deras uppdrag 
omfattar nu drygt 230 naturreservat om cirka 38 000 hektar. Stiftelsen har goda 
resurser och hög kompetens för uppdraget.  
 
Om Lysekils kommun skulle lämna förvaltarskapet över de tre ovan nämna 
reservaten skulle naturvårdsarbetet förenklas för kommunen och den framtida 
skötseln skulle utföras av Västkuststiftelsen. Detta är också i linje med gängse praxis 
att länsstyrelsen svarar för skötseln av naturreservat man beslutat att inrätta. I de fall 
en kommun beslutar om att inrätta ett reservat så faller också skötselansvaret på 
kommunen, men så är inte fallet i de tre aktuella fallen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-07. 
 
Yrkande 
 
Lars Björneld (L): Bifall till förvaltningens förslag gällande Gåsöskärgårdens och 
Ryxö, men återremissyrkande på Gullmarsskogens naturreservat. Återremissens syfte 
är att få en konsekvensbeskrivning av effekten vid ett eventuellt beslut att kommunen 
frånhänder sig området Gullmarsskogen till Västkuststiftelsen.  

 
Yngve Berlin (K), Inge Löfgren (MP), Ronald Rombrant (LP), Mats Karlsson (M) och 
Christina Gustavson (S): Bifall till Lars Björnelds förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Lars Björnelds m.fl. förslag att bifalla förvaltningens förslag gällande 
Gåsöskärgårdens och Ryxö naturreservat. 
  
Proposition på Lars Björnelds m.fl. förslag om återremiss på Gullmarsskogens 
naturreservat mot att avgöra ärendet idag. 
 
Om ärendet ska avgöras idag proposition på förvaltningens förslag. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Lars Björnelds m.fl. förslag att bifalla 
förvaltningens förslag gällande Gåsöskärgårdens och Ryxö naturreservat och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Björnelds m.fl. förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på Lars Björnelds m.fl. förslag om återremiss på 
Gullmarsskogens naturreservat mot att avgöra ärendet idag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet om Gullmarsskogens 
naturreservat 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos länsstyrelsen begära att få lämna sitt förvaltarskap 
för Gåsöskärgårdens och Ryxö. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet om Gullmarsskogens 
naturreservat för att få en konsekvensbeskrivning av effekten vid ett eventuellt beslut 
att kommunen frånhänder sig området Gullmarsskogen till Västkuststiftelsen. 
 
Beslut skickas till 
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 28 
 

Ansökan om planbesked för del av Kyrkvik 1:150, Restaurang Rosvik, 
Lysekils kommun 
Dnr: LKS 2016-846 
 
En ansökan om planbesked angående ändring av detaljplanen för del av Kyrkvik 
1:150 har inkommit från Teknik- och fastighetsavdelningen, Lysekils kommun.  
 
Syftet med planbeskedet är att möjliggöra planläggning för restaurang på allmän 
platsmark, där det tidigare erhållits tidsbegränsat bygglov och arrende på kommunal 
mark. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-02, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om planbesked för del av 
Kyrkvik 1:150, med den inriktning som angivits i tjänsteskrivelsen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen ges prioritet 1 i 
arbetsprogrammet för detaljplaner och att arbetet med detaljplanen startar 
tidigast 2017-09-01. Planarbetet beräknas därefter pågå i 1 år. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att ett plankostnadsavtal mellan den sökande och 
kommunen ska upprättas samt att den sökande bekostar planarbetet.  

4. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa avgiften för planbeskedet enligt 
gällande taxa till 8 960 kronor. 

 
Beslut skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet 
Teknik- och fastighetsavdelningen 
Sökanden (inkl. handlingar) 
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§ 29 
 

Samråd Blå Översiktsplan  
Dnr: LKS 2013-468 
 
Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad kommuner har gemensamt arbetat fram ett 
förslag på översiktsplan för havet inom kommungränserna. Arbetet grundar sig på en 
längre tids samarbete med plan- och utvecklingsfrågor i havsbandet.  Förslaget 
föreslås sändas ut på samråd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-07. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att sända ut förslaget på samråd. 
 
Beslut skickas till 
 

Planenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Strömstads kommunstyrelse ks@strömstad.se med beteckningen KS/2013-0031 
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§ 30 
 

Remissvar angående ”Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för 
minskad nedskräpning” 
Dnr: LKS 2017-110 
 
I regleringsbrevet för 2016 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att utreda 
ett antal frågeställningar avseende nedskräpning. Uppdraget har redovisats i en 
skrivelse 2016-10-27. Genom en remiss från Miljö- och energidepartementet har 
bland andra Lysekils, Strömstads och Tanums kommuner fått möjlighet att yttra sig 
över förslagen i skrivelsen. Inom ramen för samarbetet Tillväxt Norra Bohuslän, som 
även inkluderar Sotenäs kommun, har ett gemensamt remissvar tagits fram. 
 
De fyra kommunerna i norra Bohuslän har under lång tid arbetat med Tillväxt Norra 
Bohuslän som bas för att hitta lösningar på ilandflutet skräp på våra stränder. 
Man ser att arbetet gör skillnad och att förslaget ger staten ett tydligt ansvar för att 
ordna finansiering av arbetet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-09, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrandet till Miljö- och energidepartementet 
anta tjänsteskrivelsen från Tillväxt Norra Bohuslän. 
 
Beslut skickas till 
 
m.registrator@regeringskansliet.se  
malin.johansson@regeringskansliet.se.   
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§ 31 
 
Yttrande till kommunrevisorerna över granskningsrapport – Kommunala 
aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-19 år 
Dnr: LKS 2016-706 
 
PwC har på kommunrevisionens uppdrag genomfört en granskning av kommunens 
aktivitetsansvar. Granskningen har redovisats i rapporten ”Kommunala 
aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-19 år” Revisorerna önskar svar från 
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden på framförda synpunkter. 
 
Kommunerna har en skyldighet att hålla sig informerade om sysselsättningen hos 
ungdomar 16-19 år som inte går på gymnasiet, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga 
individuella åtgärder. Detta kallas det kommunala aktivitetsansvaret och kommunens 
skyldigheter anges i Skollagen, 29:e kapitel 9 paragrafen. 
 
Inom ramen för arbetet med utvecklingsområdet ”Barn och unga är vår framtid” har 
kommunchefen lämnat ett uppdrag till utbildningschefen med syftet att tydliggöra 
ansvar och ansvarsfördelning i det kommunala aktivitetsansvaret. Målet är att 
utarbeta riktlinjer samt ansvars- och handlingsplaner för det kommunala 
aktivitetsansvaret. En arbetsgrupp har tillsats med representation från 
kommunstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-16, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunchefens yttrande som sitt eget och 
överlämna det till kommunrevisionen. 
 
Beslut skickas till 
 
Kommunrevisionen  
PwC 
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§ 32 
 
Utredning av koncernbolaget Lysekils stadshus AB  
Dnr: LKS 2016-095 
 
I samband med beslut i kommunfullmäktige 2015-06-25, § 61 om budget för 2016 
beslutades att en utredning skulle genomföras avseende Lysekils Stadshus AB ”att 
utreda konsekvenserna av en avveckling av Lysekils Stadshus AB senast 2016-12-31 
samt att analysera och marknadsvärdera de tillgångar som finns i de företag som 
ägs eller delägs av Lysekils kommun”.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har anlitat advokatfirman Gärde & Partners för att 
utreda nyttan med koncernbildningen, Lysekils stadshus AB enligt kommunstyrelsen 
beslut om utredning 2016-03-09, § 43.  
Utredaren slutsats är att en avveckling av bolaget inte skulle medföra några fördelar 
gentemot idag. 
 
Beslutsunderlag 
 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-09, med bilaga. 
 

Yrkande 
 

Ronald Rombrant (LP): Återremiss av ärendet.  
 

Christina Gustafson (S): Bifall till förvaltningens förslag 
 

Propositionsordning 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 

Proposition på Ronald Rombrants återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag. 
 

Om ärendet ska avgöras idag, proposition på Christina Gustafsons förslag. 
 

Proposition  
 

Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants återremissyrkande mot att 
avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 
 

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

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen antecknar att uppdraget om att utreda en avveckling av Lysekils 
Stadshus AB är i och med denna rapport avslutad. 
 

Reservation 
 

Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation  
 

Beslutet inklusive handlingar skickas till 
 

Kommunfullmäktige för kännedom 
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§ 33 
 
Årsrapport 2016 för kommunstyrelseförvaltningen 
Dnr: LKS 2016-040 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en årsrapport för 2016 enligt bilaga. 
I inledningen finns ett sammanfattande avsnitt på en mer övergripande nivå och därefter 
redovisas verksamheterna per organisatorisk enhet (ansvar i detaljbudgeten). 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-20, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner årsrapporten för 2016 kommunstyrelseförvaltningen. 
 
Beslut skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 34 
 
Årsrapport 2016 för samhällsbyggnadsförvaltningen 
Dnr: LKS 2016-040 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en årsrapport för 2016 för enligt bilaga. 
I inledningen finns ett sammanfattande avsnitt på en mer övergripande nivå och 
därefter redovisas verksamheterna per organisatorisk enhet (ansvar i detaljbudgeten). 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-20, med bilaga. 
 
Yrkande 
 

Ronald Rombrant (LP): Återremiss för komplettering med närmare beskrivningar 
vad budgetunderskottet i utvecklingsenheten på 4,4 mkr beror på, inte minst tänker 
vi på konsultkostnader och kostnader för kundförluster. 
 
Lars Björneld (L): Bifall till förvaltningens förslag.    
 

Christina Gustafson (S): Bifall till förvaltningens förslag och avslag på Ronald 
Rombrants återremissyrkande. 
 

Propositionsordning 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 

Proposition på Ronald Rombrants återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag. 
 

Om ärendet ska avgöras idag, proposition på Lars Björnelds m.fl. förslag. 
 

Proposition  
 

Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants återremissyrkande 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. 
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Omröstningsresultat 
 
Med 6 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. 
 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S X   

Lars Björneld L X   

Ronald Rombrant LP  X  

Christina Gustafson S X   

Mats Karlsson M X   

Christer Hammarqvist C X   

Fredrik Häller LP  X  

Catharina Hansson LP  X  

Inge Löfgren MP  X  

Yngve Berlin. K X   

Christoffer Zakariasson SD  X  

Summa  6 5  

 
Fortsatt proposition 
 

Ordförande ställer proposition på Lars Björnelds m.fl. förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner årsrapporten för 2016 samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Reservation 
 

Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation  
 
Beslut skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 35 
 

Framställan om att kommunalförbundet Fyrbodal ställer sig bakom 
Lysekils kommuns önskemål om att få med en flytbro över Gullmarn i 
nationell infrastrukturplan 
Dnr: LKS 2013-418 
 

Frågan om en fast förbindelse över Gullmarn är gammal. Arbetet med att förverkliga 
dessa tankar har intensifierats i stegrande grad allt sedan 2010 då Lysekils kommun 
tillsammans med Västra Götalandsregionen och Trafikverket lät genomföra en 
broutredning. 
 

Argumenten för en bro över Gullmarn är många och i linje med både regionala och 
nationella mål kring ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Flera av dessa 
argument lyft i foldern ”Flytbro över Gullmarn”. 
 

Beslutsunderlag 
 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-10, med bilaga. 
 

Yrkande 
 

Inge Löfgren (MP): Återremiss av ärendet. 
 

Lars Björneld (L): Bifall till förvaltningens förslag. 
 

Propositionsordning 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 

Proposition på Inge Löfgrens återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag. 
 

Om ärendet ska avgöras idag, proposition på Lars Björnelds förslag. 
 

Proposition  
 

Ordförande ställer proposition på Inge Löfgrens återremissyrkande mot att avgöra 
ärendet idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att hemställa hos Fyrbodals kommunalförbund att ställa 
sig bakom Lysekils kommuns önskemål om en flytbro över Gullmarn.  
 

Lysekils kommun vill få med flytbro över Gullmarn i Nationell Infrastrukturplan samt 
att den prioriteras och ingår i Regional Infrastrukturplan 2018-2029 (med en 
alternativ finansiering som ligger utanför planen). Detta så att Trafikverket kan 
påbörja fördjupade studier och planering av projektet. 
 

Reservation 
 

Inge Löfgren (MP) anmäler blank reservation 
 

Beslut skickas till 
 

Fyrbodals kommunalförbund 
Kommunstyrelseförvaltningen   



 LYSEKILS KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 Kommunstyrelsen 2017-03-01 

  17 (23) 
 

 

  
        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 36 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelsens 
förvaltningar. 
 

 Kommunstyrelsens ordförande  

 Överklagande av Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut  
om utvidgat strandskydd i Lysekils kommun 
 

 Kommunchefen 

 Tilldelningsbeslut – upphandling av beläggningsarbete asfalt  
 

 Administrativa chefen  

 Verksamhets- och lokalbidrag till föreningar och organisationer 2017 - 
bifallna 

 Verksamhets- och lokalbidrag till föreningar och organisationer 2017 - 
avslagna 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll den 1 mars 2017. 
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§ 37 
 
Anmälningsärenden 
 
Protokollsutdrag från folkhälsopolitiska rådet 2017-01-27, § 2 – Familjecentral  
(LKS 2017-080)  
 
Protokollsutdrag från folkhälsopolitiska rådet 2017-01-27, § 4 – Extra medel att söka 
från HSNN (LKS 2017-081)  
 
Information från Migrationsverket om förändringar i anvisningsmodellen för 
ensamkommande barn samt andelstal 2017 (LKS 2017-139) 
 
Protokoll från LEVA i Lysekil AB 2017-01-12 
 
Protokoll från Kooperativa hyresrättsförening 2016-12-07 
 
Protokoll från Rambo AB 2016-12-16 
 
Protokollsutdrag från Lönenämnden 2017-02-09, § 1 - Samordning och styrning av 
gemensamma nämnder (LKS 2017-131) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll  
1 mars 2017. 
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§ 38 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande och kommunchef 
Dnr: LKS 2017-097 
 
Kommunchefen informerar om: 
 

 Dialogmöte med räddningstjänstförbundet 

 Chefsforum 7 mars 

 Workshop Vision 2030, 16 mars 

 Ny näringslivsutvecklare Jan-Erik Larsson börjar 1 juni 2017. 

 Utvecklingsdag för kommunstyrelsen den 23 maj med förberedande intervjuer 
den 12 april 

 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 
 

 Lysekilsbanan – Trafikverket inget nytt möte bokat än, avvaktar 
regionutvecklingsnämndens sammanträde 3 mars. 

 Presidiet har träffat företagare tillsammans med näringslivslots Kristina Von 
Schenck.  

 Ärendet om ambulansstation kommer att behandlas i Lysekils Stadshus AB 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen antecknar informationen. 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 39 
 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente  
Dnr: LKS 2017-021 
 
Ny krisledningsplan och till kommunstyrelsen överfört ansvar för färdtjänstfrågor 
föranleder behov av en revidering av kommunstyrelsens reglemente. 
 
I krisledningsplanen är kommunstyrelsens ledningsutskott krisledningsnämnd i 
samband med en extraordinär händelse. Nuvarande benämning i reglementet, 
”kristidsnämnd”, avvecklades i majoriteten av de svenska kommunerna under  
50- och 60-talet och bör tas bort och ersättas med begreppet krisledningsnämnd.  
 
Gällande ansvaret för färdtjänstfrågor har dessa från och med 2017-01-01 flyttats från 
socialnämnden till samhällsbyggnadsförvaltningen under kommunstyrelsen.  
Den tillsyn som kommunen enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778) är ålagd att 
bedriva avseende efterlevnaden av samma lag, utförs av förbundsdirektionen via 
räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Därmed kan § 6, 4 stycket i gällande 
reglemente utgå. Mot bakgrund av ovanstående måste kommunstyrelsens reglemente 
anpassas i berörda delar under § 2, § 6 och § 7. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-13, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna reviderat reglemente för 
kommunstyrelsen. 
 
Beslut skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 40 
 
Förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland, med 
giltighet 2017-04-01 - 2020-12-31 
Dnr: LKS 2016-867 
 
Hälso- och sjukvårdsavtalet är det huvudavtal som reglerar ansvar och gränssnitt 
mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. 
Nuvarande avtal är det fjärde sedan regionbildningen 1999 och gäller efter 
förlängning till och med den 31 mars 2o17. Översyn och omarbetning av nuvarande 
avtal har gjorts som nu färdigarbetats och föreslås gälla från 1 april 2o17. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-05, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till nytt 
hälso- och sjukvårdsavtal för perioden 2017-04-01 till och med 2020-12-31. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 41 
 
Plan för framtida behov av platser och omsorg inom LSS- och 
socialpsykiatriverksamheten avseende åren 2017-2020 
Dnr: LKS 2016-805 
 
Socialnämnden har beslutat om en Plan för framtida behov av platser och omsorg 
inom LSS- och socialpsykiatriverksamheten avseende åren 2017-2020. 
 
Planen är ett dokument för att förändra och förbättra kommunens framtida omsorg 
inom LSS och socialpsykiatrin. Planen tydliggör utvecklings-och 
förbättringsområden, lyfter fram eventuella förändringar och behov som kan 
förväntas inom de närmsta åren samt tydliggör hur behoven kan tillgodoses. 
 
Planen innehåller dels en inventering och prognos för framtida platsbehov samt en 
aktivitetsplan med ett antal strategier och aktiviteter för att förbättra verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyreförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-08, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anteckna socialnämndens Plan för 
framtida behov av platser och omsorg inom LSS- och socialpsykiatriverksamheten 
avseende åren 2017-2020 till protokollet. 
 
Beslutet skickas till 
 

Kommunfullmäktige 
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§ 42 
 
Vård- och omsorgsplan 2017-2020 
Dnr: LKS 2016-871 
 
Socialnämnden har beslutat om en vård- och omsorgsplan för kommunen som gäller 
för åren 2017-2020. Syftet med planen är att den ska vara ett instrument för att 
planera och utveckla kommunens vård och omsorg utifrån kommande behov. Planen 
ska vara vägledande i de politiska och verksamhetsmässiga besluten och ge en 
riktning och konkreta strategier för hur vi ska uppnå en vård- och omsorg som lever 
upp till riksdagens och kommunens mål och samtidigt sätter brukarnas behov i 
centrum. 
 
Planen ska vara vägledande i verksamheternas arbete med att identifiera mål och 
strategier inom ramen för kommunens styrmodell. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-08, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anteckna socialnämndens vård- 
och omsorgsplan 2017-2025 till protokollet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
 


