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BESLUTANDE:
Ledamöter
Jan-Olof Johansson (S)
Christina Gustafson (S)
Klas-Göran Henriksson (S)
Siv Linnér (S)
Anette Björmander (S)
Anders C Nilsson (S)
Siw Lycke (C)
Ann-Charlotte Strömwall (L)
Lars Björneld (L)
Camilla Carlsson (L)
Lisbeth Lindström (V), ersätter Marthin Hermansson (V)
Håkan Smedja (V) §§ 148-160
Yngve Berlin (K)
Britt-Marie Kjellgren (K)
Ronald Rombrant (LP)
Jeanette Janson (LP)
Annbritt Jarnedal (LP)
Lars-Olof Stilgård (LP)
Gert-Ove Forsberg (LP), ersätter Fredrik Häller (LP)
Patrik Saving (LP)
Fredrik Lundqvist (LP)
Elisabeth Larsson (KD), ersätter Roger Svensson (KD)
Katja Norén (MP)
Inge Löfgren (MP)
Christoffer Zakariasson (SD)
Caroline Hogander (SD)
Lillemor Antonsson (SD)
Mats Karlsson (M)
Klaus Peters (M), ersätter Marita Fermell-Lagrell (M)
Wictoria Insulan (M), ersätter Richard Åkerman (M)
Sven-Gunnar Gunnarsson (S)

Vid uppropet var av 31 utsedda kommunfullmäktige, 25 ordinarie ledamöter,
5 ersättare och 1 frånvarande.

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2017-11-16

§ 145
Avsägelse som ersättare i byggnadsnämnden
Dnr:

LKS 2014-455

Astrid Pedersen (M) har i en skrivelse 2017-11-09 avsagt sig uppdraget som ersättare i
byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Astrid Pedersen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts.
Beslutet skickas till
Astrid Pedersen
Nämndsekreterarna/Troman
Löneenheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 146
Avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen
Dnr:

LKS 2014-455

Håkan Smedja (V) har i en skrivelse 2017-11-06 avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Håkan Smedja
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts.
Beslutet skickas till
Håkan Smedja
Nämndsekreterarna/Troman
Löneenheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 147
Avsägelse som ersättare i Rambo AB styrelse
Dnr:

LKS 2014-542

Lars Setterberg (M) har i en skrivelse 2017-10-23 avsagt sig uppdraget som ersättare i
Rambo AB styrelse.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Lars Setterberg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts.
Beslutet skickas till
Lars Setterberg
Rambo AB/VD
Nämndsekreterarna/Troman
Löneenheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 148
Fyllnadsval som ersättare i styrelsen för Rambo AB
Dnr:

LKS 2014-542

Fyllnadsval som ersättare i styrelsen för Rambo AB ska genomföras.
Nominering
Mats Karlsson (M) nominerar:
Wictoria Insulan (M) som ersättare i styrelsen för Rambo AB.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Wictoria Insulan som ersättare i styrelsen för
Rambo AB fram till bolagsstämman 2019.
Beslutet skickas till
Wictoria Insulan
Rambo AB/VD
Nämndsekreterare/Troman

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 149
Fyllnadsval till nämnder och styrelser
Dnr:

LKS 2014-455

Fyllnadsval som ordinarie och ersättare i byggnadsnämnden, kommunstyrelsen,
socialnämnden och utbildningsnämnden ska genomföras.
Nominering
Christoffer Zakariasson (SD) nominerar:
Magnus Elisson (SD) som ordinarie ledamot i byggnadsnämnden.
Tommy Westman (SD) som ordinarie ledamot i socialnämnden.
Daniel Arvidsson (SD) som ersättare i kommunstyrelsen.
Ingalena Ivarsson (SD) som ersättare i utbildningsnämnden.
Mats Karlsson (M) nominerar:
Marita Fermell-Lagrell (M) som ersättare till byggnadsnämnden.
Britt-Marie Kjellgren (K) nominerar:
Per-Gunnar Ahlström som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Magnus Elisson (SD) som ordinarie ledamot
och Marita Fermell-Lagrell (M) som ersättare till byggnadsnämnden resterande tid av
mandatperioden.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Daniel Arvidsson (SD) och Per-Gunnar
Ahlström (K) som ersättare i kommunstyrelsen resterande tid av mandatperioden.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Tommy Westman (SD) som ordinarie ledamot i
socialnämnden resterande tid av mandatperioden.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ingalena Ivarsson (SD) som ersättare i
utbildningsnämnden resterande tid av mandatperioden.
Beslutet skickas till
Daniel Arvidsson
Magnus Elisson
Marita Fermell-Lagrell
Tommy Westman
Per-Gunnar Ahlström
Ingalena Ivarsson
Nämndsekreterare/Troman
Löneenheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 150
Havets Hus i Lysekil AB ansökan om borgen
Dnr:

LKS 2017-729

Kommunfullmäktige har i beslut 2015-11-26, § 118 beviljat borgen om 11 mnkr till
Havets Hus i Lysekils AB för investeringar i om- och tillbyggnad av Havets hus.
Bolaget har inkommit med ansökan om ytterligare borgen om 14 mnkr.
Havets hus har behov av att bygga om och utöka ytor för att kunna utveckla
verksamheten och för att fortsätta vara ett populärt besöksmål i kommunen. Den
planerade förändringen innebär också större möjligheter att utveckla
utbildningsverksamheten.
Förvaltningen bedömer att det är viktigt för kommunen att förändringen kan
genomföras för att verksamheten fortsatt ska vara attraktiv och välbesökt.
Förändringen innebär också att en utveckling kan ske av bolagets
utbildningsverksamhet. Detta öppnar upp nya möjligheter till finansiering av
verksamheten och på sikt kan beroende att intäkter av besökande minskas något.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-12, med bilagor.
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-01, § 165
Yrkande
Jan-Olof Johansson (S), Lars Björneld (L), Mats Karlsson (M), Siw Lycke (C), Håkan
Smedja (V), Yngve Berlin (K), Inge Löfgren (MP), Christina Gustafson (S) och
Elisabeth Larsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ronald Rombrant (LP): Avslag på kommunstyrelsens beslut.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants avslagsförslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants
avslagsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att teckna ytterligare 14 mnkr i borgen som säkerhet för
upplåning av Havets Hus i Lysekil AB till investeringar i Havets hus om- och
tillbyggnad. Totalt borgensbelopp uppgår då till 25 mnkr.
Beslutet skickas till
Havets Hus i Lysekil AB
Ekonomiavdelningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 151
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Vem i kommunen är
det som granskar och godkänner de kostnader som kommer att uppstå
när Lysekils kommun hyr av KHF Lysekils omsorgsbostäder
Dnr:

LKS 2017-787

Ronald Rombrant (LP) har i en interpellation 2017-11-13 ställt frågor till
kommunstyrelsens ordförande:
Vem/vilka tjänstemän i Lysekils kommun har granskat och ifrågasatt kalkyler,
beräkningar och kostnader som kommer att drabba kommunen och äldre som
kommer att stå som hyrestagare?
Vilken förvaltning i kommunen bär detta ansvar? Vilken nämnd i kommunen bär
detta ansvar?
Kommunstyrelsens ordförande svarar följande:
Vem i kommunen är det som granskar och godkänner de kostnader som kommer att
uppstå när Lysekils kommun hyr av KHF Lysekils omsorgsbostäder?
Under 2010 fattade kommunfullmäktige beslut om att tillsammans med
Riksbyggen bilda den kooperativa hyresrättsförening som nu bär namnet KHF
Lysekils omsorgsbostäder. Redan då beslutade kommunfullmäktige att
fastigheterna där Stångenäshemmet och Lysekilshemmet är belägna skulle säljas
till den kooperativa hyresrättsföreningen, att anta stadgar för föreningen samt
att teckna avtal, s.k. stiftaravtal och samverkansavtal.
Kommunfullmäktige har därmed redan 2010 beslutat om att anta de regler och
relationer som gäller mellan Lysekils kommun, KHF Lysekils omsorgsbostäder
och Riksbyggen. Genom fullmäktiges beslut och de avtal som tecknats ges
kommunfullmäktige rätt att utse tre ledamöter samt tre ersättare i KHF Lysekils
omsorgsbostäders styrelse som också bevakar kommunens intressen.
I de samverkansavtal som tecknas står följande. ”Justeringar av hyran för
lokaler och bostäder grundas på självkostnadsprincipen och beslutas av
föreningens styrelse.” Här har givetvis de av kommunen utsedda
styrelseledamöterna en viktig roll. I kommunfullmäktiges beslutsunderlag från
2010 står följande. ”Ansvarig verksamhets tjänsteman bevakar att föreningen
verkar i linje med verksamhetens strategiska mål och behov samt att
återkoppling sker mellan föreningen och verksamheten.” Ansvarig verksamhet
ligger inom socialförvaltningen som styrs av socialnämnden så där sker
återkopplingen till politiken.
Vem/vilka tjänstemän i Lysekils kommun har granskat och ifrågasatt kalkyler,
beräkningar och kostnader som kommer att drabba kommunen och äldre som
kommer att stå som hyrestagare? Vilken förvaltning bär detta ansvar? Vilken nämnd
bär detta ansvar?
Lysekils omsorgsbostäder ska i sin relation till Lysekils kommun betraktas som
en extern organisation och utgör inte en del av kommunens förvaltning. Detta
beskrivs också i ett ärende i förvaltningsrätten 2015-10-26 som behandlade en
uppkommen jävssituation. När kommunen tecknar avtal med externa

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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organisationer eller företag förekommer det inte att någon tjänsteman i
kommunen granskar och godkänner de kostnader som kommer att uppstå.
Detsamma gäller även för Lysekils omsorgsbostäder. Granskning och
ifrågasättande kan göras av den styrelse där kommunfullmäktige utser tre
ledamöter och ersättare.
Jan-Olof Johansson
Kommunstyrelsens ordförande
Ronald Rombrant tackar för svaret.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 152
Begäran om kommunal borgen för nytt äldreboende i Fiskebäck
Dnr:

LKS 2017-741

Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder har inkommit med en
skrivelse där de hemställer om kommunal borgen som säkerhet för lån till
finansieringen av nybyggnation av nytt äldreboende på del av Lyse - Fiskebäck 2:7 om
229 mkr.
Sedan tidigare har kommunen ett borgensåtagande för föreningen på 118 mnkr.
Ett beslut om de 229 mnkr innebär att det totala borgensåtagandet uppgår till
347 mnkr.
Ärendet om nytt äldreboende i Fiskebäck behandlades i kommunfullmäktige
2017-04-20, § 53. Kommunfullmäktige beslutade då att teckna ett nytt
samverkansavtal med föreningen i syfte att ingå hyresavtal för ett nytt äldreboende i
Fiskebäck.
Den kalkyl som var framtagen vid det tillfället byggde på att upplåning skulle ske med
pantbrev som säkerhet och att ytterligare kommunal borgen inte skulle begäras.
Bakgrunden till den nu inkomna hemställan är främst att lån med kommunal borgen
som säkerhet beräknas innebära en lägre driftskostnad på grund av den fördel det
innebär med lägre ränta än då föreningen erhåller ränta via pantbrev som säkerhet.
För kommunen innebär detta att den kalkylerade nettokostnaden för lokalhyran
minskar med ca 1,2 mnkr och detta beror främst på att avgiften för borgensavgift
ökar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-18, med bilagor.
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-01, § 170
Yrkande
Jan-Olof Johansson (S), Christina Gustafson (S), Lars Björneld (L), Ann-Charlotte
Strömwall (L), Mats Karlsson (M), Elisabeth Larsson (KD) och Camilla Carlsson (L):
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Siw Lycke (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Ronald Rombrant
förslag om återremissyrkande
Ronald Rombrant (LP): Att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen, som ges i
uppdrag att skyndsamt utreda dels möjligheterna att överföra Fiskebäcksprojektet till
Lysekils kommunkoncern, dels möjligheterna att inkludera/överföra KHF Lysekils
omsorgsbostäder i/till Lysekils kommunkoncern.
Inge Löfgren (MP) och Yngve Berlin (K): Bifall till Ronald Rombrants förslag om
återremiss.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Proposition på Ronald Rombrants m.fl. förslag om återremiss mot att avgöra ärendet
idag.
Om ärendet ska avgöras idag, proposition på kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. förslag om återremiss mot
att avgöra ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet
idag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag
Nej-röst för återremiss
Omröstningsresultat
Med 17 ja-röster och 14 nej-röster beslutar kommunfullmäktige om en
minoritetsåterremiss i ärendet.(se omröstningsbilaga)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen, som
ges i uppdrag att skyndsamt utreda dels möjligheterna att överföra Fiskebäcksprojektet till Lysekils kommunkoncern, dels möjligheterna att inkludera/överföra
KHF Lysekils omsorgsbostäder i/till Lysekils kommunkoncern.
Beslutet skickas till
Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder
Socialnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA
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S
S
S
S
S
C
L
L
L
V
V
K
K
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
KD
MP
MP
SD
SD
SD
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M
M
S
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§ 153
Chefsplattform för Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2017-731

I nämndbudgeten 2017 för kommunstyrelseförvaltningen finns ett uppdrag om att
tydliggöra förväntningar på chefer och medarbetare. Med anledning av detta har
förvaltningen som ett första steg tagit fram förslag till riktlinjer för chefskap benämnt
Chefsplattform för Lysekils kommun.
Syftet med chefsplattformen är att tydliggöra vilka förväntningar och krav som ställs
på chefer i Lysekils kommun samtidigt som det klargörs att kommunen som
arbetsgivare har ett ansvar för att skapa förutsättningar för cheferna att utöva
chefskapet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-10, med bilaga.
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-01, § 168
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer Chefsplattform för Lysekils kommun.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Byggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
IT-nämnden
Kommunstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 154
Reviderade avgifter på kommunala parkeringar
Dnr:

LKS 2017-746

Mot bakgrund av effektiviseringskrav i budget 2018 har förvaltningen gjort en översyn
av taxor och avgifter. Ett första resultat av denna är ett förslag om att justera
parkeringsavgifterna.
Avgifterna har varit oförändrade sedan 2010, nuvarande avgifter är 10 kronor
respektive 15 kronor per timme. Förvaltningen föreslår en höjning med 5 kronor per
timme på samtliga betalparkeringar. Lysekils kommun har 11 avgiftsbelagda
parkeringsplatser under perioden 15 juni tom 15 augusti.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-18, med bilagor.
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-01, § 169
Yrkande
Jan-Olof Johansson (S): Att ärendet återremitteras för att belysa konsekvenserna av
tilläggsförslaget om att begränsa tiden då parkeringsavgift kan tas ut till fyra veckor.
Siw Lycke (C) och Camilla Carlsson (L): Bifall till Jan-Olof Johanssons förslag till
återremiss.
Ronald Rombrant (LP) och Jeanette Janson (LP): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag om återremiss mot att avgöra
ärendet idag.
Om ärendet ska avgöras idag, proposition på kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag om återremiss
mot att avgöra ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att belysa konsekvenserna
av tilläggsförslaget om att begränsa tiden då parkeringsavgift kan tas ut till fyra
veckor.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 155
Motion – Stärk de ideella organisationernas ställning i välfärden
Dnr:

LKS 2017-760

Camilla Carlsson (L) och Ann-Charlotte Strömwall (L) föreslår i en motion 2017-11-07
att fullmäktige utreder förutsättningarna för att Lysekil inför en lokal överenskommelse, i enlighet med den centrala överenskommelsen mellan regering, SKL och
idéburna organisationer, både inom det sociala området och integrationsområdet.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion 2017-11-07
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motionen)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 156
Motion om att utreda förutsättningarna för 30 timmarsvecka i vården
Dnr:

LKS 2017-772

Britt-Marie Kjellgren (K) och Yngve Berlin (K) föreslår i en motion 2017-11-07 att
socialförvaltningen utreder förutsättningarna för 30 timmarsvecka i vården.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen och
socialnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2017-11-07
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.
Beslutet skickas till
Motionärerna
Kommunstyrelsen (inkl. motionen)
Socialnämnden (inkl. motionen)
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§ 157
Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande om inskränkningar av
yttranderätten i kommunala styrelser och nämnder
Dnr:

LKS 2017-773

Yngve Berlin (K) har i en interpellation 2017-11-07 ställt frågor till
kommunfullmäktiges ordförande eller annan sakkunnig om inskränkningar av
yttranderätten.
1. Kommer vi att förbjudas att yttra oss i frågan när motionen behandlas i
socialnämnden och kommunstyrelsen "jäv"?
2. I så fall på vilka grunder?
3. Om vår yttranderätt i nämnder och styrelser i fortsättningen ska behandlas
enligt socialnämndens "principer". Var är vi då på väg i den politiska debatten.
4. Om inte, hur betraktar vi då beslutet om jäv från socialnämndens möte 201708-31?
Kommunfullmäktiges ordförande svarar följande:
Det finns flera olika typer av jäv bl.a. sakägar/intressejäv. Med detta avses att någon
är part eller har ett sådant av rättsordningen erkänt intresse i saken att vederbörande
kan uppträda som part.
Så kallat delikatessjäv kan uppstå när någon t.ex. av ideella skäl särskilt engagerat sig
i saken på ett sätt som ger anledning att anta att det brister i förutsättningarna för en
opartisk bedömning av ärendet.
Generellt gäller att en ledamot i en nämnd inte får delta i handläggningen av ett
ärende som personligen rör ledamoten själv eller någon närstående. Att en sak rör
någon som samhällsmedlem eller gruppmedlem inom samhället är i sig inte
jävsgrundande.
Vid det aktuella ärendet på socialnämndens sammanträd 2017-08-31 skulle enligt
min uppfattning motionären inte ha nekats att delta i ärendet då vederbörande inte
hade något sakägarintresse då motionen avser en stor yrkesgrupp där motionären inte
själv arbetar. Något delikatessjäv anser jag inte heller förelåg då motionens förslag
huvudsakligen är att anse vara en politisk ståndpunkt och inte ett ideellt engagemang
som eventuellt skulle påverkat en opartisk bedömning av ärendet.
Med detta menar jag att motionären bör få närvara när den nya motionen behandlas
vid ett kommande sammanträde.
Yngve Berlin tackar för svaret.
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§ 158
Interpellation till socialnämndens ordförande – Vad stödjer sig
socialnämndens ordförande Ricard Söderberg (S) på när han ger order
till förvaltningen om att anställa personal och därmed fatta beslut om
utgifter som ytterligare ökar socialnämndens underskott
Dnr:

LKS 2017-735

Ronald Rombrant (LP) har i en interpellation 2017-10-16 ställt frågor till
socialnämndens ordförande Ricard Söderberg (S) vad han stödjer sig på när han ger
order till förvaltningen om att anställa personal och därmed fatta beslut om utgifter
som ytterligare ökar socialnämndens underskott. Det agerandet väcker följande
frågor:
1.

Vilken rätt har du att ”ge order” till förvaltningen att anställa personal? Har du
fått ett bemyndigande av nämnden, framgår det i så fall av nämndens
delegationsordning?

2.

Nämndens beslut om utökning gällde under förutsättning att
kommunstyrelsen beviljar erforderliga resurser. Vilken rätt har du att sätta dig
över nämndens beslut?

3.

Kommunstyrelsen beslutade att avslå begäran av tilläggsanslag. Mot bakgrund
av att socialnämnden vida har överskridit sin budget finns inga medel att
utöka antalet anställda. Hur ser socialnämndens ordförande på detta?

4.

Förvaltningen har fattat beslut om anställningsstopp, vilka signaler ger det i
förvaltningen om nämndens ordförande tar sig rätten att besluta om att gå
emot rådande anställningsförbud?

Socialnämndens ordförande Ricard Söderberg (S) svarar följande:
1. Vilken rätt har du att ”ge order” till förvaltningen att anställa personal? Har du
fått ett bemyndigande av nämnden, framgår det i så fall av nämndens
delegationsordning?
Vi hade ute annonser på grund av uppsägningar. En uppsägning inkom
31 augusti. Dessutom hade vi två handläggare borta. Annonsen gick ut 19
september (annonserade efter två socialsekreterare för att täcka
sjukskrivningar/föräldraledighet) En socialsekreterare sa upp sig 4 oktober,
annons publicerades 16/10 (annonserade efter två socialsekreterare då vi
inte fick lämplig sökande vid annonsering 19 september). Just nu håller
förvaltningen på med rekrytering/intervjuer.
2.

Nämndens beslut om utökning gällde under förutsättning att
kommunstyrelsen beviljar erforderliga resurser. Vilken rätt har du att sätta dig
över nämndens beslut?
Se svar fråga 1.
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3. Kommunstyrelsen beslutade att avslå begäran av tilläggsanslag. Mot bakgrund
av att socialnämnden vida har överskridit sin budget finns inga medel att
utöka antalet anställda. Hur ser socialnämndens ordförande på detta?
Eftersom beslutet från kommunstyrelsen kom så sent på året hade det inget
avgörande betydelse. Dessutom har det visat sig att det har varit svårt att
anställa på de vakanta tjänster som redan varit ute (se svar fråga 1).
Socialnämnden har istället valt att lägga in dessa tjänster i nämndens
budget för 2018 och hoppas att vi kan tillsätta dessa tjänster i början av
2018.
4. Förvaltningen har fattat beslut om anställningsstopp, vilka signaler ger det i
förvaltningen om nämndens ordförande tar sig rätten att besluta om att gå
emot rådande anställningsförbud?
Beslut om anställningsstopp med återbesättningsprövning fattades av
socialnämnden men beslut om tjänster ska återbesättas fattas av socialchef i
varje enskilt fall. Ordförande har inte fattat beslut men givetvis diskuterat
frågan med socialchef.

Ronald Rombrant tackar för svaret.
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§ 159
Interpellation till socialnämndens ordförande – varför reagerar inte
socialnämndens ordförande när besluten inte verkställs och slutligen,
hur kan man gå från ett prognostiserat underskott på - 6 mkr till -16 mkr
på ett par månader?
Dnr:

LKS 2017-736

Ronald Rombrant (LP) har i en interpellation 2017-10-16 ställt frågor till
socialnämndens ordförande Ricard Söderberg (S) - varför reagerar inte
socialnämndens ordförande när besluten inte verkställs och slutligen, hur kan man gå
från ett prognostiserat underskott på - 6 mkr till -16 mkr på ett par månader? Ronald
Rombrant ställer följande frågor följande frågor:
1. Vilka åtgärder har vidtagits efter socialnämndens beslut 2017-06-20 för att
under sista tertialet 2017 spara 6,2 mkr och vilka ekonomiska effekter under
2017 har dessa åtgärder resulterat i?
2. Vad har socialnämndens ordförande gjort för att försäkra sig om att
förvaltningen levererar det som nämnden har beslutat?
3. Vad är det som gör att nämnden går från ett prognostiserat underskott på - 6
mkr till -16 mkr på ett par månader (vilket överhuvudtaget inte kommenteras i
nämndens delårsrapport)
Socialnämndens ordförande Ricard Söderberg (S) svarar följande:
1. Vilka åtgärder har vidtagits efter socialnämndens beslut 2017-06-20 för att
under sista tertialet 2017 spara 6,2 mkr och vilka ekonomiska effekter under
2017 har dessa åtgärder resulterat i?
 Vi har klart en resursfördelning från 1: a januari 2018 som ger
ersättning i förhållande till uppdrag vilket ger bättre underlag för
styrning.
 Särskilda boenden (äldreomsorg) har påbörjat en sänkning av
personaltätheten och avsätter extra resurser för extra vårdbehov inom
sin personalbudgetram.
 Badhusbergets gruppboende är avvecklat
2. Vad har socialnämndens ordförande gjort för att försäkra sig om att
förvaltningen levererar det som nämnden har beslutat?
Ordförande har vid nämndens sammanträde yrkat på beslut om skarpare
skrivningar angående genomförandet av den i juni beslutade åtgärdsplanen
(se § 184 i socialnämndens protokoll) vid socialnämnden 2/10 -17. Nämnden
beslutade även i samma paragraf, på yrkande av ordförande, att vid
nämndens möte den 26 oktober ska förvaltningens avdelningschefer
medverka för att per enhetsnivå och ansvarsområde presentera ovanstående
åtgärdsplan med tidsplan för när dessa åtgärder ska vara genomförda.
Detta ska även redovisas skriftligt.
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Socialnämndens presidium har under oktober månad tolkat beslutet att
denna redovisning ska fortsätta under resterande året vid nämndens
sammanträden.
3. Vad är det som gör att nämnden går från ett prognostiserat underskott på - 6
mkr till -16 mkr på ett par månader (vilket överhuvudtaget inte kommenteras i
nämndens delårsrapport)
Faktorer som påverkat utfallet samt prognosen från 6 mkr till 16 mkr:
 Högre kostnader för sommaren än beräknat (dock inte högre än tidigare år)
 Fler placeringar (LSS och Socialpsykiatri) -2,5 mkr
 Personlig assistans -1,7 mkr
 Migrationsverket avslag intäkt -2,1 mkr
 Ändrad ersättningsnivå för ensamkommande -0,7 mkr
 Färre ungdomar ensamkommande samt att vi inte kunnat avveckla i
takt med att antalet minskat. Fast i olika kostnader som personal och
lokal. Minskad intäkt 6 mkr i förhållande till 2016. Vi har minskat
kostnader med 3 mkr.
 Konsultkostnader

Ronald Rombrant tackar för svaret.
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§ 160
Anmälningsärende
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende:
-

Budget för kommunstyrelsen (LKS 2017-753)

-

Budget för kommunstyrelseförvaltningen (LKS 2017-753)

-

Budget för samhällsbyggnadsförvaltningen (LKS 2017-753)

-

Budget för IT-nämnden (LKS 2017-753)

-

Budget för utbildningsnämnden (LKS 2017-753)

-

Budget 2018 för socialförvaltningen (LKS 2017-753)

-

Ekonomisk åtgärdsplan – socialnämnden (LKS 2017-224)

-

Nya arvoden efter uppräkning 1 november 2017

-

Fördjupad granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och
rehabilitering (LKS 2017-714)
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