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BESLUTANDE:
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Ann-Charlotte Strömwall (L)
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Håkan Smedja (V)
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Inga-Lena Ivarsson (SD), ersätter Christoffer Zakariasson (SD) §§ 52-54
Christoffer Zakariasson (SD) §§ 54-76
Daniel Arvidsson (SD)
Magnus Elisson (SD)
Tommy Westman (SD)
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§ 52
Uppföljningsrapport 2 2019
Dnr:

LKS 2019-092

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram Uppföljningsrapport 2 per 30 april
2019. Rapportering sker efter styrmodellen och omfattar kommunens
kvalitetsfaktorer för att säkerställa grunduppdraget, ekonomi, personal och en
lägesbeskrivning kring arbetet med utvecklingsmålen. Indikatorer redovisas med
uppgifter för 2018 och för utfall 2019 om det gjorts någon mätning. Många av
indikatorerna mäts årsvis och därför saknas värde för 2019.
Rapporten omfattar kommunstyrelsen och nämnderna samt de kommunala bolagen.
Kommunens resultat till och med april är, 15,4 mnkr och prognosen för 2019 är 24,2
mnkr, vilket är 15,0 mnkr bättre än budgetens resultat på 9,2 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-29, § 85
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-23
Uppföljningsrapport 2 2019 för Lysekils kommun
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Tilläggsförslag att
kommunstyrelsens ordförande till kommunfullmäktigemötet den 18 september
lämnar en muntlig och skriftlig redogörelse hur det kan komma sig att den s.k.
budgetregleringsposten, som har kostnadsbudgeterats till 34 mnkr, från februari till
april halveras och nu plötsligt blivit 17 mnkr bättre. Detta mot bakgrund av att vi ju
ska vara en lärande kommun. Och framförallt vill vi väl dra lärdomar av misstag, så
att vi minskar riskerna för att göra om dem, eller hur!
Jan-Olof Johansson (S), Bifall till kommunstyrelsens förslag avslag på Ronald
Rombrants tilläggsförslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljningsrapport 2.
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 2 2019.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 53
Begäran från socialnämnden om ökning av nämndens ekonomiska
utrymme 2019
Dnr:

LKS 2019-182

Socialnämnden beslutade 2019-04-24, § 45, att inte gå vidare med den av
förvaltningschefen presenterade åtgärdsplanen motsvarande 12,5 mnkr för att nå en
budget i balans 2019. Istället beslutade nämnden att hos kommunfullmäktige begära
en utökad ekonomisk ram med 11,1 mnkr motsvarande den ökning av placeringar av
barn och unga samt LSS som tillkommit efter att budgeten fastställts.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2019-05-29 att föreslå
kommunfullmäktige utöka socialnämndens ekonomiska utrymme för 2019
motsvarande nämndens prognostiserade underskott med 12,6 miljoner.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-29, § 86
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-17
Socialnämndens beslut 2019-04-24, § 45, med bilagor
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronny Hammargren (LP), Krister Samuelsson (M), Jan-Olof Johansson (S), Ricard
Söderberg (S), Yngve Berlin (K), Håkan Smedja (V) och Ronald Rombrant (LP): Bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utöka socialnämndens ekonomiska utrymme för
2019 motsvarande nämndens prognostiserade underskott med 12,6 miljoner.
Socialnämnden förväntas med detta uppvisa ett minde överskott räkenskapsåret
2019. Utgiften finansieras genom ianspråktagande av prognostiserat överskott för
2019 (Enligt KL 11 kap 15 § om utgiftsbeslut under budgetåret ska beslutet också
innefatta en anvisning om hur utgiften ska finansieras).
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 54
Budget 2020 och plan 2021 – 2022
Dnr:

LKS 2019-103

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till Budget 2020 och plan
2021 - 2022. Förslaget är framtaget utifrån kommunens styrmodell och ekonomistyrningsprinciperna och riktlinjer för god ekonomisk hushållning som ingår i denna.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2019-05-29 att föreslå
kommunfullmäktige att inte genomföra förvaltningens föreslagna effektivisering
under 2020, vilket finansieras genom att budgeterat överskott sänks med 3,5 mnkr.
I förslaget lämnas skattesatsen oförändrad 22:46 kr.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-29, § 87
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-22
Budget 2020 och plan 2021 – 2022
Kommunisternas förslag till budget
Protokoll från centralsamverkan och MBL förhandlingar med Kommunal
Ajournering
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 16.50-17.10.
Efter ajournering genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att
kommunfullmäktige är samlat med 24 ordinarie och 7 ersättare.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan-olof Johansson (S), Lars Björneld (L), Monica Andersson (C), Håkan Smedja (V),
Maria Granberg (MP), Anders C Nilsson (S), Ann-Charlotte Strömwall (L), Christina
Gustavsson (S) och Ricard Söderberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ronald Rombrant (LP):
- att lämna skattesatsen för 2020 oförändrad på 22,46 kronor
- att anta förslag på budget för 2020 med plan för 2021-2022 från Lysekilspartiet
(LP) och moderaterna (M) med resultatet 14,7 mkr och med anslag till
nämnderna uppgående till sammanlagt 873,8 mkr (se bilaga sid 13-17)
- att särskilt notera att förslaget på 3-årig resultatbudget från LP och M förstärkts
med en ekonomisk treårsplan på sammanlagt 20 mkr, aktieutdelningar från
Stadshus AB/Stadshus AB-koncernen på 12 mkr - aktieutdelningar som
förutsätts lämnas utan höjning av taxor och avgifter. Och budgeten innehåller
också en avsättning på 2 mkr till en fond för utvecklings- och
effektiviseringsåtgärder
- att anta av LP och M angivna sex uppdrag till nämnder och ett uppdrag till
Lysekilsbostäder AB med bibehållande av följande uppdrag från förslaget från
kommunstyrelsen: Implementera Agenda 2030 i kommunens verksamheter,
etablera en kulturskola, utred förutsättningarna för en ungdoms- och
vuxencentral samt uppdraget strukturella åtgärder för att möta framtiden

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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- att i övrigt följa Budgetförslag 3 från kommunstyrelsen.
Yngve Berlin (K): Kommunisternas förslag innebär att i stort sett hela det beräknade
överskottet används till prioriterad kommunal verksamhet. Hela förstärkningen läggs
på skola, vård och omsorg.
1) Oförändrad skattesats
2) Utökad ram socialnämnden, från 386,709 till 396 709= 10 mkr
3) Utökad ram utbildningsnämnden, från 356 606 till 360 606 = 4 mkr
Utöver dessa yrkanden föreslår (K):
- att fastigheten Lyse-hemmet (Fjällagården) återanpassas till boende för
äldre. För vård och omsorg i kommunal regi.
- att statens utlovade habiliteringspengar 2020 används till att återinföra
”flitpengar” i Lysekils kommun.
- Att kommunen aktivt med skrivelser och uppvaktning tydliggör för regering
och riksdag att deras ständiga övervältrande av ofinansierade verksamheter
på kommunerna måste upphöra.
- Att LSS, värdig äldrevård och omsorg i större grad måste vara ett nationellt
ansvar och garanteras medborgarna i hela landet och finansieras av staten
- Att kostnaderna för integration och flykting mottagande måste finansieras av
staten fullt ut.
Krister Samuelsson (M) och Jeanette Janson (LP): Bifall till Ronald Rombrants
förslag till budget.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants m.fl. förslag mot
Yngve Berlins förslag.
Proposition på kommunstyrelsens förslag att skattesatsen lämnas oförändrad med
22,46 kronor.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants
m.fl. förslag mot Yngve Berlins förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Ronald Rombrants m.fl. förslag mot Yngve Berlins förslag för att utse
motförslag till huvudförslaget.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige utser som
motförslag.
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst till det förslag som kommunfullmäktige utser som motförslag.
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. förslag mot Yngve Berlins
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar utse Ronald Rombrants m.fl.
förslag till motförslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst till Ronald Rombrants m.fl. förslag till motförslag.
Nej-röst till Yngve Berlings förslag till motförslag.
Omröstningsresultat i omröstning om motförslag
Med 14 ja-röster, 5 nej-röster och 12 som avstår, beslutar kommunfullmäktige att utse
Ronald Rombrants m.fl. förslag till motförslag. (Se bilaga 1)
Omröstningsresultat i huvudomröstningen
Med 15 ja-röster, 14 nej-röster och 2 som avstår, beslutar kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag. (Se bilaga 2)
Fortsatt proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att skattesatsen lämnas
oförändrad med 22,46 kronor och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
förlaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Budget 2020 och plan för 2021 –
2022 enligt socialdemokraternas, miljöpartiets, centerpartiets och liberalernas
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen lämnas oförändrad på 22,46 kronor.
Reservation
Krister Samuelsson (M): anmäler reservation till förmån till eget förslag.
Ronald Rombrant (LP) och Yngve Berlin (K) anmäler skriftlig reservation var för sig.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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RESERVATION från Lysekilspartiet mot kommunfullmäktiges beslut 2019-06-12
i ärende 6, Budget 2020 och plan 2021-2022, som fattades av S-styret med hjälp av
vänsterpartiet och kommunisterna.
Lysekils kommun – liksom de flesta kommuner i Sverige - står den kommande
planperioden 2020-2022 inför sjunkande skatteintäkter och ökande
verksamhetskostnader. SKL skriver i sin senaste ekonomirapport att det inom tre år
på grund av förändrad demografi kommer att uppstå ett gap mellan intäkter och
kostnader på 38 miljarder kronor.
I stort sett alla kommuner anpassar sig nu för detta scenario. Men inte vi i Lysekils
kommun. Vi fortsätter här som om vi överhuvudtaget inte tagit del av - än mindre
förstått – de utmaningar som vi står inför. För att undvika smärtsamma
nedskärningar eller stora skattehöjningar 2021-2022 menar vi att kommunen fortast
möjligt bör sätta igång ett anpassningsarbete.
Vad skiljer de s-styrets budget från Lysekilspartiets och Moderaternas
budgetförslag?
I vårt budgetförslag hade vi med en treårig besparingsplan där vi redan från 2020
skulle påbörja ett besparings- och effektiviseringsprogram som skulle minska
kostnaderna med 20 miljoner. Nämnderna hade med detta förslag genast kunnat
påbörja ett långsiktigt arbete med anpassningar.
S-styrets budget är i realiteten bara en ettårsbudget och beaktar bara år 2020. De
utmaningar vi står inför skjuts av styret på framtiden.
Genom förstärkning av budgeten med aktieutdelningar från de kommunägda bolagen
har vi kunnat anpassa nämndernas ramar till verkligheten genom att utgå från
nämndernas verkliga kostnader, dvs de senaste prognoserna som de har lämnat för
2019. Detta ger bl a närmare fyra miljoner mer till socialnämnden än vad styret hade
med i sin budget.
Tack vare aktieutdelningar har vi också kunnat upprätta ett överskott på i snitt 1,5 %,
vilket är ett överskott som i det närmaste ligger i nivå med vad som brukar sägas var
god ekonomisk hushållning. Styrets överskott i budgeten för 2020 uppgår till lite
drygt 1 procent. När man inte budgeterar för ett större överskott 2020, hur ska vi då
klara 2021-2022 då vi verkligen ställs inför mycket stora anpassningskrav?
Fullmäktige antog en svag budget av ett svagt styre…
S, L, C och MP fick igenom sin budget tack vare stöd av vänsterpartiet och nedlagda
röster från kommunistiska partiet. Resultatet vi ser är en mycket kortsiktig och svag
budget framröstad av ett svagt styre tillsammans med två vänsterpartier, varav ett på
den yttersta vänsterkanten.
Kommunens budget omfattar utgifter för 1,1 miljarder, berör 1400 anställda och
närmare 15000 kommuninvånare. Det är sorgligt att en kommun ska styras på enligt
vår mening ett så ansvarslöst sätt. Vi befarar tyvärr att vi kommer att få se stora
skattehöjningar framöver, något som väsentligt kommer att begränsa möjligheterna
att bli fler invånare i Lysekils kommun.
Ronald Rombrant för Lysekilspartiet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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RESERVATION från Kommunistiska partiet mot kommunfullmäktiges beslut
2019-06-12 i ärende 6, Budget 2020 och plan 2021-2022.
Det sägs att nöden är uppfinningarnas moder. Det är väl en överdrift att säga att
Lysekil skulle befinna sig i ett nödläge mätt med internationell måttstock. Men
illa är det, så illa att politiker och tjänstemän ”tvingas” uppfinna nya begrepp
och räknesätt.
Dramatiska nedskärningar kallas nu förbättringar/effektiviseringar och
förstärkt budget får man genom att ta bort verksamhet. Genom att drastiskt
minska verksamheten (som vore den onödig) får man ett större överskott utan
att tillföra medel och klarar på så sätt statens ”balanskrav”/överskott
(16-18 miljoner kr)
Detta fenomen beskriver nyss framlidne ordkonstnären Lennart Helsing med
fyra rader.
I Indialand bak Himalajas rand
där händer det konstiga saker ibland.
Där Bodde en trollkarl han trollade så,
att åtta blev nitton och nitton blev två
Nio år i rad, om man skall tro kommunens revisorer har Socialnämnden
redovisat kraftiga underskott. För det har nämnden också fått kritik och läxats
upp av både revisorer, styrande och oppositionspolitiker.
Vi har under samma tidsperiod föreslagit förstärkt budget genom att tillföra
medel, för att värna och utveckla verksamheten.
Nu vann inte (K):s budgetförslag tillräckligt gehör, samtidigt som de båda
maktblocken. S, L, C och MP å ena sidan och LP och M, å andra sidan krävde
beslut i ”klump”. (Borgmästarpaket)
Hade de politiska blocken varit ett uns mindre prestigefulla skulle viktiga beslut
kunnat fattas i fråga för fråga. Men makten är viktigare än omsorgen om
medborgarna.
Nu gick det ena av de båda snarlika, maktpaketerade budgetförslagen igenom
med knappast möjliga marginal. Med ett annat upplägg (inte ovanligt i andra
kommuner) skulle säkert flera av de olika partiernas förslag kunnat få majoritet
och gynnat både medborgare verksamheter.
Nu väntar det tionde året av jakt på kostnader och personal och inte minst risk
för sämre vård och omsorg.
Ett dramatiskt exempel på vad underfinansierad verksamhet kan leda till är
stängningen av Gullvivan på Skaftö. Brist på resurser för att täcka upp. Svårt att
rekrytera personal. Det hade inte behövt vara så.
Det har i många år funnits förslag på mer realistisk budgettilldelning. Och det
fanns det även i år.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Det skulle förvånat oss om våra ”övriga yrkanden” inte fått majoritet i
fullmäktige vid ett annat budgetförfarande.
-

Att: statens utlovade habiliteringspengar 2020 används till att återinföra
”flitpengar” i Lysekils kommun.

-

Att: kommunen aktivt med skrivelser och uppvaktning tydliggör för
regering och riksdag att deras ständiga övervältrande av ofinansierade
verksamheter på kommunerna måste upphöra.

-

Att: LSS, värdig äldrevård och omsorg i större grad måste vara ett
nationellt ansvar och garanteras medborgarna i hela landet och
finansieras av staten

-

Att: kostnaderna för integration och flykting mottagande måste
finansieras av staten fullt ut.

Vem som skulle kunna tänkas vara negativa till dessa krav fick vi inte veta och vi
reserverar oss mot beslutet med denna skrivning och till förmån för vårt eget
budgetförslag.
Yngve Berlin (K) och Per-Gunnar Ahlström (K)
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Bilaga till Ronald Rombrants förslag till budget
En budget för framtiden – LP och M tänker och planerar långsiktigt!
Lysekilspartiets och Moderaternas budgetförslag utgår från det scenario
som SKL förutser för de kommande tre åren. Deras prognos för
kommunerna är mycket kärv. För att ha någon chans att klara av det
ökande kostnadstrycket och de minskade skatteintäkterna utan att höja
skatten måste man enligt vår mening anlägga ett långsiktigt perspektiv på
budgeten. Mot denna bakgrund planerar vi för hela treårsperioden, 20202022.
SKL – liksom kommunstyrelseförvaltningen – förutspår att
anpassningskraven stegras under planperioden. Det vill säga, sätter man
inte igång genast med anpassningar, då står man inför väldigt stora
utmaningar i slutet av perioden. 2022 är dessutom ett valår...
Lysekilspartiets och Moderaternas budgetförslag utgår från följande:
•

Nämndernas ramar för 2020 har beräknats utifrån de kostnader
nämnderna har prognostiserat för 2019. För socialnämndens del
innebär det på pappret en ramhöjning med 12,6 miljoner. Det
innebär inte mer medel till verksamhet, utan snarare en
anpassning till de kostnader som socialnämnden faktiskt har. Med
andra ord, vi får därmed en mer realistisk budget.

•

20 miljoner förstärks budgeten med genom en treårsplan.
Nämnderna ska under de tre åren minska kostnaderna med 8
miljoner per år 2020-2021, med 4 miljoner 2022. Beloppet
motsvarar 0,6 % per år av bruttokostnaderna (1100 miljoner).

•

12 miljoner förstärks budgeten med genom en årlig aktieutdelning
från de kommunägda bolagen.

•

2 miljoner avsätts under 2020 till långsiktiga utvecklings- och
effektiviseringsåtgärder som nämnderna kan avropa, liknande en
social investeringsfond. Ett enkelt och tydligt regelverk kommer
senare att sättas upp.

•

Överskottsmålet på två procent frångås under perioden. I snitt för
perioden blir det 1,5 % i överskott. Detta i likhet med vad många
andra kommuner gör. Samma tolkning gör uppenbarligen SKL.

Med detta upplägg mildrar vi behovet av besparingar i slutet av
planperioden. Vi hoppas också därmed kunna undvika skattehöjningar.
Det går förvisso inte att utesluta att regeringen kommer att tillskjuta mer
till kommunerna under de kommande åren, men att förlita sig på detta
och under tiden sitta med armarna i kors, det vågar i vart fall inte vi göra.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Lysekilspartiets och Moderaternas budgetförslag för 2020 med plan
2021-2022
SKL har under flera år talat om ett kommande gap mellan ökande
kostnader och minskade skatteintäkter, kommunerna ställs inför stora
anpassningskrav....
SKL har varnat för att skatteintäkterna inte kommer att räcka till för att
möta de stigande kostnaderna i kommunerna.
I Ekonomirapporten från maj 2019 skriver SKL i förordet:
”Vi kan nu konstatera att det finns många tecken på att kommuner går
hårdare tider till mötes. Den ekonomiska tillväxten väntas bromsa in i år
och skatteunderlagets utveckling blir betydligt svagare än de senaste åren.
Att anpassa verksamheterna till en ökande befolkning med resurser som
ökar betydligt långsammare är en svår ekvation att lösa. Nästan samtliga
ekonomichefer anger i en enkät att det kommer krävas effektiviseringar
nästa år för att motverka försämringar av ekonomi och verksamhet”
Nedanstående bild från ekonomirapporten illustrerar och sammanfattar
detta väl. SKL skriver:
- Om tre år kommer det att saknas 38 miljarder kronor för att klara ett
resultat på 1 procent, om kostnaderna i huvudsak tillåts öka i takt med
befolkningsförändringarna och inget annat görs. Vi antar dock att
kommunerna och regionerna höjer skatten med 13 öre år 2020 (varav 5
öre i kommunerna). Om staten därutöver ökar statsbidragen med 5
miljarder per år, enligt intentionerna i januariavtalet, saknas ändå 20
miljarder kronor år 2022. Gapet mellan kostnader och intäkter måste
sektorn hantera genom att vidta ytterligare åtgärder som
effektiviseringar, besparingar eller skattehöjningar.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Lysekils kommun utgör inget undantag, vi ser nu detta väldigt
tydligt i förslaget till budget för 2020 med plan för 2020-2022 som
förvaltningen har lämnat. Här framgår att kraven på effektiviseringar
uppgår till närmare 25 miljoner fram till 2022 (23,9 mkr för att vara exakt
för den som i underlagen vill hitta beloppet). Ju tidigare vi påbörjar arbeta
med effektiviseringarna, desto mindre kännbara blir de. En del kommuner
startar redan 2019 för att på så sätt sprida ut effekterna över flera år.
Detta minskar risken för att behöva vidta skattehöjningar eller tvingas
genomföra drastiska besparingsåtgärder.
Vi vill undvika ett scenario med drastiska nedskärningar eller
långtgående skattehöjningar genom att arbeta utifrån en plan som
omfattar hela planperioden, där åtgärder sätts in i så tidigt som möjligt för
att så att säga avlasta planperiodens senare del. Varje krona som sparas år
1 ger effekt även år 2 och 3 i planperioden. En nämnd – rent hypotetiskt –
som under 2020 genomför sitt effektiveringsprogram behöver inte spara
något åren 2021-2022.
En treårsplan som sammanlagt ska ge 20 miljoner...
LP:s och M:s förslag går ut på att kommunen ska minska kostnaderna
med 20 miljoner över treårsperioden. Kommunens bruttokostnader
uppgår till drygt 1100 miljoner. Detta motsvarar att kostnaderna ska
minska med 0,6 % per år. För ett hushåll med 10.000 kr i månadsinkomst
motsvarar det 60 kronor per månad. Det borde vara möjligt att klara en
sådan kostnadsminskning.
När detta är genomfört kommer kommunen vid slutet av planperioden att
vara i en helt annan situation än om vi skjuter anpassningarna framför
oss. Vi vill i det längsta undvika en situation där vi inför år 2022 står inför
stora besparingsbehov, vilka endast skulle kunna lösas med stora
skattehöjningar eller drastiska nedskärningar i verksamheten.

Förslag på resultatbudget 2020-2022 respektive nämndsramar för
2020
Resultatbudget (mkr)
Verksamhetens nettokostnader
Avskrivningar
Treårsplan
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Extra bidrag
Finansiella intäkter
Aktieutdelning 2020-2022
Utvecklings- och effektiviseringsfond
Finansiella kostnader
Resultat
Resultatets andel av skatteintäkter

Justerare:

Plan
2021

Plan
2022

-916
-934
-29
-29
8
8
-936,5
-955
938
959
5
0
8
8
4
4
-2
-2
-2
14,7
14
1,6% 1,4%
Snitt 2020-2022:

-952
-29
4
-977
982
0
7
4

Bokslut Budget Prognos Budget
2018 2019 2019 U2
2020
-857
-29

-887
-28

-878
-29

-885
874
13
23

-915
912
8
7

-907
917
8
8

-5
20
2,3 %

-3
9
1,0 %

-2
24
2,6 %

Utdragsbestyrkande:
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1,5%
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LP:s och M:s förslag till nämndsramar 2020

Ram per nämnd 2020
(mkr)

Budget
Progn
Nettokostnadsramar
2019 U2 2019
Socialnämnden
-382,6 -395,2
Utbildningsnämnden
-357,6 -358,5
Kommunstyrelsen
-81,2
-81,2
Samhällsbyggnadsnämnden
-44,7
-45,6
Miljönämnden
-2,1
-2,1
Summa nämndverksamhet
-868,3 -882,6
Kommungemensamt
-46,3
-24,6
Verksamhetens nettokostnad
-914,5 -907,2
Skatter och bidrag, Finans 9101
919,8
925,2
Räntenetto
3,9
6,2
Summa
9,2
24,2
Aktieutdelning
Utvecklings- och effektiviseringsfond
Resultat

Budget Volym
2020 mm
-395,2
-1,5
-358,5
-0,6
-81,2
-0,6
-45,6
-2,1
-882,6
-2,7
-63,1
2,7
-945,7
944,4
6
4,7

Eff* Treårs- LP:s/M:s ramplan* förslag 2020
1,5
3,3
-391,9
1,4
3,1
-354,7
0,3
0,6
-81,0
0,4
1,0
-44,2
-2,1
3,5
8
-873,8
-2,3
-62,7
-936,5
-1,2
943,2
6,0
8
12,7
4,0
-2,0
14,7

*Fördelningsgrund utifrån budgeterade personalkostnader 2019 (mkr)
Nämnd
Soci a l nä mnden
Utbi l dni ngs nä mnden
Kommuns tyrel s en
Sa mhä l l s byggna ds nä mnden

Budget
294
271
52
85
702

Andel
42%
39%
7%
12%
100%

3årsplan
3,3
3,1
0,6
1,0
8,0

Särskilda uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna
1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att hos grannkommunerna sondera
förutsättningarna för ett utökat samarbete runt såväl tjänster som verksamhet.
Detta med syftet att minska kostnader samt i någon mån hantera det
rekryteringsbehov kommunerna står inför.
2. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda lämplig plats för
byggande av ett ytterligare särskilt boende efter Fiskebäck.
3. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram en översikt över alla
interna mellanhavanden (kost, städ, fordon, internhyror, IT mm). Uppgifter
som behövs för att framöver kunna genomföra effektiviseringar ska medtas.
Avrapporteras till kommunstyrelsen tidigt våren 2020 så att eventuella
anpassningar kan göras i budgeten för 2021.

Justerare:
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4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att lista alla verksamheter som inte är
lagstadgade. Alla uppgifter som behövs för att framöver kunna genomföra
effektiviseringar ska medtas. Avrapporteras till kommunstyrelsen tidigt våren
2020 så att eventuella anpassningar kan göras i budgeten för 2021.
5. Socialnämnden ges i uppdrag att under planperioden fortsätta arbetet med
”kostnad-per-brukare” med målet att inom alla områden ligga under snittet i
kostnader. Uppföljning ska göras i uppföljningsrapporterna på sätt som
socialnämnden och kommunstyrelsen tidigare har kommit överens om.

6. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inom befintlig ram genomföra en

ekonomisk analys som omfattar minst ett tioårsperspektiv. Denna analys och
de konsekvenser som analysen leder fram till syftar till att ligga till att lägga en
grund för grund för kommunens långtidsplanering.

Särskilda uppdrag till företagen
1. Lysekilsbostäder AB ges i uppdrag att komma med förslag vad vi
kan göra för att minska boendesegrationen i kommunen. Detta
med fokus på badhusberget.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2019-06-12

18 (40)

§ 55
Bildande av en arbetslivsförvaltning
Dnr:

LKS 2019-180

Med utgångspunkt i uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har
förvaltningen i flera omgångar arbetat med utredningar som på olika sätt berör
organisation och inriktning av arbetsmarknadsfrågorna i kommunen. Politiska beslut
om kommunstyrelseförvaltningens organisation har också fattats.
En viktig utgångspunkt för utredningarna har varit att kommunstyrelseförvaltningen
ska stödja kommunstyrelsen i dess huvuduppdrag att leda, samordna, följa upp och
utöva uppsikt över kommunens verksamheter. Vidare ska förvaltningen svara för stöd
i ett antal kommunövergripande processer och strategiska frågor. Däremot ska
förvaltningen inte ansvara för operativa verksamheter som till exempel
arbetsmarknadsenheten (AME).
I fokus för utredningsarbetet har vidare varit att kommunen måste ta ett samlat grepp
på arbetet med sysselsättningsfrågorna i syfte att minska beroendet av (och risken för
behov av) försörjningsstöd.
Information om utredningsarbetet och den konsultrapport som presenterades i
januari 2019 har lämnats till kommunstyrelsen vid sammanträdet 2019-02-27, § 21.
Med utgångspunkt från denna har sedan en arbetsgrupp med representanter från
kommunstyrelse-, utbildnings- och socialförvaltningarna arbetat med ett underlag till
ett inriktningsbeslut om en ny organisation.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-29, § 88
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-02
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan-Olof Johansson (S), Anders C Nilsson (S), Wictoria Insulan (M), Håkan Smedja
(V), Yngve Berlin (K) och Ricard Söderberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bilda en arbetslivsförvaltning från och med
2020-01-01 i enlighet med innehållet i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Förvaltningen ska rapportera till utbildningsnämnden som får en separat budgetram
för arbetslivsfrågorna.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden

Justerare:
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§ 56
Beslut om antagande av detaljplan för del av Vägeröd 1:70 m.fl.,
Östersidan, Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2019-181

Ett förslag till detaljplan för garage, del av Vägeröd 1:70 m.fl. på Östersidan i Lysekils
kommun, har arbetats fram av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Planförslags syfte inför samråd var att möjliggöra uppförande av ytterligare 20 garage
utöver de befintliga; utföra en gång-och cykelväg i anslutning till väg 785, samt utföra
en ny lokal tillfart till fastigheten Evensås 1:137.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-29, § 89
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-19
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-05-27 med bilagor
Jäv
Lars Björneld (L) anmäler jäv.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Vägeröd 1:70 m.fl., Östersidan,
Lysekils kommun, enligt 5 kap 29 § Plan- och bygglagen (1987:10).
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten
Exploatören

Justerare:
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§ 57
Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Fyrbodals
Kommunalförbund
Dnr:

LKS 2019-187

Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund har upprättat årsredovisning
och verksamhetsberättelse för år 2018.
Revisorerna i förbundet har i förvaltningsrevisionen inte funnit några brister som
föranleder anmärkning. Revisionsberättelsen 2019-04-04 tillstyrker att förbundets
årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-29, § 90
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-15
Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2017 med revisionsberättelse och
granskningsrapporter från KPMG
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Fyrbodals kommunalförbund
för år 2018.
Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för år 2018.
Beslutet skickas till
Fyrbodals Kommunalförbund

Justerare:
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§ 58
Motion angående Goviks badplats i Brastad
Dnr:

LKS 2019-214

Magnus Elisson (SD) har i en motion föreslagit att kommunen bygger en enklare
ramp/trapp samt att göra det mer lättillgängligt att ta sig ut på udden till
trampolin/hopptorn vid Goviks badplats.
Beslutsunderlag
Motion 2019-05-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)
Samhällsbyggnadsnämnden (inkl. motion)

Justerare:
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§ 59
Motion om det tredje äldreboendet i Lysekil
Dnr:

LKS 2019-235

Lars Björneld (L) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ger
samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden i uppdrag att finna en lämplig plats
för att bygga ett tredje äldreboende.
Beslutsunderlag
Motion 2019-06-12
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen,
socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)
Samhällsbyggnadsnämnden (inkl. motion)
Socialnämnden (inkl. motion)

Justerare:
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§ 60
Svar på motion angående anläggning av grusplan/parkeringsyta vid
Bottnahallen Grundsund
Dnr:

LKS 2013-289

Marianne Larsson och Roland Karlsson har i en motion 2013 föreslagit att arrendera
ut grusplanen vid Bottnahallen i Grundsund.
Kommunfullmäktige antog 2010-11-25, som ett svar på ett medborgarförslag från
Grundsunds IF, en detaljplan för en grusplan för idrottsändamål och parkering. Då
kommunen saknade de ekonomiska förutsättningarna för att verkställa planen,
föreslog motionärerna att kommunen skulle utreda möjligheterna för att arrendera ut
den tilltänkta marken till idrottsföreningar, och även att kunna använda grusplanen
för parkering.
Då det nästan förflutit sex år sedan motionen lämnades in kan konstateras att
kommunen under våren 2019 har iordningställt den aktuella grusplanen och som
används som parkering. Därmed kan motionens intention anses vara genomförd.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-29, § 91
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-18
Motionen
Protokoll från kommunfullmäktige 2013-08-29, § 105
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionärerna

Justerare:
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§ 61
Svar på motion om att Lysekils kommun skulle utreda möjligheterna att
koppla ihop strandpromenaden via Lilla Ålevik - Långeviks badplatsValbodalen- Sivik med Kuststigen
Dnr:

LKS 2013-328

Roland Karlsson har i en motion föreslagit att utreda möjligheterna att koppla ihop
strandpromenaden via Lilla Ålevik - Långeviks badplats- Valbodalen- Sivik med
Kuststigen.
Förslaget ligger väl i linje med kommunens vision 2030 där Lysekils kommun ska
vara en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och
framtidstro. I samhällsbyggnadsförvaltningen strategiska arbete finns därför en
förhoppning om att kunna starta en utredning under 2020 kring möjligheterna om en
utökad förlängning av strandpromenad.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-29, § 92
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-18
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-09-26, § 123
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionären

Justerare:
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§ 62
Svar på motion angående större byggrätter i fritidshusområden
Dnr:

LKS 2017-125

Lars Björneld (L) föreslår i en motion 2017-02-13 att kommunen ser över
kommunens detaljplaner och anpassa dem till dagens behov.
Området Lyse-Fiskebäck har ett högt bebyggelsetryck. Samhällsbyggnadsnämnden
har i sitt remissvar 2019-03-25 behandlat motionen och menar att ett eventuellt
beslut om att göra Lyse-Fiskebäck till ett kommunalt VA-område ger möjlighet till
omprövning av byggrätterna via en ny detaljplan för fritidshusområdet, och därmed
öka förutsättningarna för åretruntboende. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade
därför föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen och besluta om att göra LyseFiskebäck till ett kommunalt VA-område.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-29, § 93
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-19
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-16, § 27
Samhällsbyggnadsförvaltningens protokoll 2019-03-25, § 48
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen och beslutar att göra Lyse-Fiskebäck till ett
kommunalt VA-område.
Beslutet skickas till
Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerare:
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§ 63
Svar på motion angående att bygga nya och billigare boenden för t.ex.
ensamstående, ungdomar och pensionärer
Dnr:

LKS 2017-491

Christoffer Zakariasson, Tommy Westman, Magnus Elisson och Daniel Arvidsson, och
Sebastian Ahlqvist (SD) föreslår i en motion 2017-06-12 att kommunen ska bygga
billigare boenden för att möta den stora efterfrågan.
Möjligheten att bygga prisvärt boende har vid ett flertal tillfällen varit uppe till
diskussion i styrelsen för Lysekilsbostäder AB.
Styrelsen för Lysekilsbostäder AB beslutade därför våren 2017 att ge sin förvaltning
ett prioriterat uppdrag om att utreda möjligheten att bygga prisvärda hyresrätter samt
deras geografiska placering.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-29, § 94
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-20
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-21, § 103
Remissvar från LysekilsBostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionärerna

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2019-06-12
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§ 64
Svar på motion angående mindre multiarena i Brodalen
Dnr:

LKS 2018-558

Magnus Elisson (SD) har i en motion 2018-09-27 föreslagit kommunen att se över
möjligheterna att upprätta en multiarena i Brodalen.
Barn och ungdomar behöver röra på sig och motionären föreslår därför en mindre
multiarena för barn och ungdomar. Den befintliga lekplatsen i Brodalen omfattar
enbart några gungor och en sandlåda vilket inte tilltalar de lite äldre barnen. Det är
viktigt att även barnen utanför tätorten Lysekil får ta del av kommunens satsningar
mot de yngre.
Brodalens lekplats finns med i avdelningen för mark och gatas åtgärdsprogram. Vid
planering av åtgärderna kommer kommunen att titta på olika åtgärder, bl.a. ska
utredningen beröra äldre målgrupper vilket då kommer att täcka det behov i Brodalen
som förs fram av motionären. Lekplatsen kommer att bli en av de större lekplatserna i
kommunen med relativt många lekredskap som är i bra skick.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-29, § 95
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-20
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-18, § 13
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-02-07, § 26
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionären

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
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§ 65
Svar på motion angående hundrastgård i Brastad
Dnr:

LKS 2018-556

Christoffer Zakariasson (SD) har i en motion 2018-09-27 och 2017-06-21 föreslagit en
hundrastgård i Brastad. Ansvarig nämnd är samhällsbyggnadsnämnden som menar
att medel saknas för att anlägga och driva en hundrastgård. En eventuell
hundrastgård finns dock med i avdelningens långsiktiga planering. Det ska även
framföras att kommunen i vissa delar kan vara behjälplig om tex någon förening vill
anlägga en hundrastgård eller liknande.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-29, § 96
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-20
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-18, § 10
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-02-07, § 25
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionären

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2019-06-12
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§ 66
Svar på motion om rastgård för hundar i Brastad
Dnr:

LKS 2017-493

Christoffer Zakariasson (SD) har i en motion 2018-09-27 och 2017-06-21 föreslagit en
hundrastgård i Brastad. Ansvarig nämnd är samhällsbyggnadsnämnden som menar
att medel saknas för att anlägga och driva en hundrastgård. En eventuell
hundrastgård finns dock med i avdelningens långsiktiga planering. Det ska även
framföras att kommunen i vissa delar kan vara behjälplig om tex någon förening vill
anlägga en hundrastgård eller liknande.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-29, § 97
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-20
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-21, § 105
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionären

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2019-06-12
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§ 67
Svar på motion om att utreda frågan om uppvärmda soffor utanför varje
särskilt boende i kommunen
Dnr:

LKS 2013-368

Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2013-10-04 föreslagit att utreda frågan
om att placera uppvärmda soffor utanför varje särskilt boende i kommunen.
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen finns inga kommunalt ägda särskilda boenden
i Lysekils kommun. Dessa ägs av hyresrättsföreningar och Lysekilsbostäder AB och
frågan om uppvärmda soffor bör därför vara en angelägenhet och ansvar för dessa
aktörer.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-29, § 98
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-18
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-10-31, § 147
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionären

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2019-06-12
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§ 68
Svar på motion angående studentmedarbetare
Dnr:

LKS 2013-474

Fredrik Christensson och Siw Lycke (C) har i en motion 2013 föreslagit att kommunen
ska utreda förutsättningarna för att införa ett studentmedarbetarsystem.
Att ha studentmedarbetare innebär ökade kostnader i form av lön. Kommunen har
över tid haft studenter från universitet och högskolor, till exempel Chalmersstudenter
som gjort arbeten inom digitalisering samt studenter från Högskolan Väst inom
organisation och marknadsföring.
Kommunstyrelseförvaltningen menar att de nuvarande och befintliga olika formerna
av studentpraktik eller så kallad COOP-utbildning med Högskolan Väst som sker
redan idag, i viss mån bidrar till de effekter som ett studentmedarbetarsystem
eventuellt skulle kunna ha som till exempel synen på Lysekils kommun som en
attraktiv arbetsgivare. Dock till en betydligt lägre kostnad.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-29, § 99
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-18
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-12-19, § 176
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionärerna

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2019-06-12
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§ 69
Svar på motion om ny spetsgymnasielinje med fokus på hållbarhet och
cirkulär ekonomi
Dnr:

LKS 2018-557

Magnus Elisson (SD) har i en motion 2018-09-27 föreslagit att Lysekils kommun ska
se över möjligheterna att starta en gymnasial spetsutbildning med fokus på hållbar
och cirkulär ekonomi.
Av remissvaret från utbildningsförvaltningens framgår att deras uppfattning är att en
sådan utbildning på gymnasienivå inte kan vara basen i ett nav för näringslivets
utveckling som motionären önskar. Vidare menar man att bedriva riksrekryterande
spetsutbildning kräver betydligt mer resurser än ett vanligt gymnasieprogram.
Bedömningen är att det inte är möjligt att marknadsföra och driva två liknande
program inom befintliga ramar.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-29, § 100
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-20
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-18, § 12
Utbildningsnämndens protokoll 2019-01-16, § 8
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beslutet skickas till
Motionären

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2019-06-12
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§ 70
Svar på motion angående fribad
Dnr:

LKS 2014-172

Bernt Ortner (S) har i en motion 2014 begärt att fribad ska anläggas på lämplig plats i
Lysekils kommun.
Begreppet fribad är en plats där man är välkommen att bada med eller utan
badkläder. Havsbadsområdet finns kallbadhuset som är ett inhägnat badområde för
nakenbad. Byggnaden används fortfarande för sitt ursprungliga syfte och är öppet
året runt för allmänheten som önskar att bada utan badkläder. Det är gratis att bada i
kallbadhuset och man behöver inte vara medlem i föreningen som driver det.
Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med
samhällsbyggnadsförvaltningen som framfört att i nuläget finns inga planer på att
iordningsställa ytterligare badplatser för enbart fribad.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-29, § 101
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-19
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-09-26, § 123
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionären

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2019-06-12
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§ 71
Svar på motion avseende gästhamnar och ställplatser för husbilar
Dnr:

LKS 2016-667

Fredrik Häller (LP) har i en motion 2016-10-14 föreslagit att kommunen ser över
möjligheten till att aktivt söka efter arrendator till Havsbadshamnen i Lysekil samt
lokalisera, iordningställa och marknadsföra ställplatser för husbilar i flera
kommundelar.
Förvaltningen föreslår dock att man lämpligen avvaktar den småbåts- och
gästhamnsutredning som för närvarande görs inom samhällsbyggnadsförvaltningen
innan någon ställning tas till förslaget om att eventuellt söka arrendator till
hamndriften.
I Valbodalens område pågår ett arbete med ställplatser för husbilar som kommer
iordningsställas. Ambitionen är vidare att det ska finnas en husbilsparkering i
anslutning till infarten till Fiskebäckskil under 2020.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-29, § 102
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-19
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-09-26, § 123
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionären

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2019-06-12
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§ 72
Svar på motion om ökad komfort för dykare, paddlar och övriga
besökare kring Släggö, året runt
Dnr:

LKS 2018-123

Wictoria Insulan (M) har i en motion 2018-02-15 föreslagit att gästhamnens
servicebyggnad vid Havsbadet förses medvintervatten och duschar året runt.
Servicebyggnaden i Havsbadet är försedd med vintervatten och det kommer att finnas
tillgänglighetsanpassade toaletter året runt i byggnaden. Att hålla hela byggnaden
öppen hela året med tillsyn/städning, värme mm blir dock väldigt kostsamt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer eventuellt att se över möjligheten att låta
bussbolag/guider köpa kod/access till duscharna.
Det finns även planer på att sätta upp utomhusduschar med solvärmt vatten för att
erbjuda bland andra dykare och paddlare en möjlighet att skölja av sig själva och
utrustningen.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-29, § 103
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-20
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-15, § 21
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionären

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2019-06-12
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§ 73
Svar på motion om att uppmärksamma Lysekils historiska vagga i
Gamlestan, Norra hamnen och på Skeppsholmen
Dnr:

LKS 2014-087

Roland Karlsson och Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2014 föreslagit att
Lysekils kommun gör en grundläggande dokumentation som beskriver den historiska
utvecklingen av Gamlestan, Norra Hamnen och Skeppsholmen såväl vad gäller
områdens industrihistoria som förhållandena för de människor som verkade och
bodde i områdena. De föreslår också att den historiska utvecklingen i området fysiskt
ställs ut permanent tillsammans med den skänkta propellern i Norra Hamnen.
Den dåvarande bildningsnämnden biföll motionen och dess innebörd, men hänsköt
finansieringsfrågan till kommunstyrelsen, föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen och ge
utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda kostnadsbild och eventuell finansiering.
Detta mot bakgrund av att utbildningsnämndens verksamhetsområde omfattar bland
annat kulturfrågor vilket motionens förslag får anses falla under.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-29, § 104
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-18
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-03-27, § 38
Protokoll från bildningsnämnden 2014-06-18, § 66
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och att ge utbildningsnämnden i
uppdrag att utreda finansieringsfrågan.
Beslutet skickas till
Motionärerna
Utbildningsnämnden

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kommunfullmäktige
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§ 74
Svar på motion angående båttrafiken över Gullmaren
Dnr:

LKS 2015-514

Lars Björneld (L) har i en motion 2015-10-29 lämnat förslag att kommunen i den
årliga dialogen med Västtrafik AB försöker få bort den extra avgiften för resa med
kollektivtrafiken över Gullmaren.
Vid en kontroll av priset för enkel tur med linje 847 i Västtrafiks Reseplaneraren ska
det endast debiteras för en zon till priset av 40 kr (2019-05-20) med kontoladdning
eller TO GO-appen.
Vid en fråga till besättningen på Carl Wilhelmsson svarar de att resan räknas som en
tur över kommungräns och ska därför stämplas som två zoner. Denna information är
felaktig och har nu rättats till enligt Västtrafik.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-29, § 105
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-19
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-10-29, § 120
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionären

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2019-06-12
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§ 75
Svar på motion angående utredning av förutsättningarna för 30 timmars
arbetsvecka
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.
Förvaltningen har gått igenom material avseende Heltidsresan och pågående
utredning avseende gemensam rekryteringsenhet, samt varit i kontakt med
personalavdelningen.
Förvaltningen bedömer utifrån detta att det i nuläget saknas möjlighet för en
kartläggning av förutsättning, konsekvenser och kostnader vid en sänkning av
heltidsmåttet för vårdpersonal inom socialförvaltningen i Lysekils kommun.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-29, § 106
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-20
Motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-16, § 156
Socialnämndens protokoll 2018-05-29, § 80
Förslag till beslut på sammanträdet
Yngve Berlin (K): Avslag på kommunstyrelsens förslag. Bifall till motionen.
Propositionsordning
Proposition på Yngve Berlins förslag att bifalla motionen mot avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Yngve Berlins förslag att bifalla motionen mot
avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst till Yngve Berlins förslag.
Omröstningsresultat
Med 21 ja-röster och 10-nej röster beslutar kommunfullmäktige att avslå motionen.
(Se bilaga 3)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beslutet skickas till
Motionärerna

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kommunfullmäktige
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Siv Linnér
Margareta Carlsson
Anders C Nilsson
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Per-Olof Gustafsson
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Linn Nielsen
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Ulf Hanstål
Lars Setterberg
Krister Samuelsson
Wictoria Insulan
Maria Granberg
Håkan Smedja
Lina Säll
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Jeanette Janson
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Ronny Hammargren
Bo Gustafsson
Annette Calner
Camilla Carlsson
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Fredrik Häller
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VOTERING
§ 75
JA NEJ AVST

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
21

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
10

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2019-06-12

40 (40)

§ 76
Anmälningsärende
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende i protokoll 2019-05-15:
− Protokoll från socialnämnden 2019-05-28, § 59 – ej verkställda beslut enligt
SoL, IFO kvartal 1 – 2019 (LKS 2019-222)
− Protokoll från socialnämnden 2019-05-28, § 58 – ej verkställda beslut enligt
SoL, LSS kvartal 1 – 2019 (LKS 2019-222)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

