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  ANSLAGSBEVIS: 
 

Nämnd:  Kommunstyrelsen  Förvaringsplats:  Kommunledningskontoret 

Sammanträdesdatum: 2016-11-02 Justeringsdatum: 2016-11- 

Anslagsdatum: 2016-11-______ Anslagets nedtagande: 2016-_______ 

Bevis om tillkännagivande av justering: …………………………………… 

 

Sammanträdestid: 2016-11-02 Kl. 09.00-14.45 
Ajournering kl. 13.25-13.35 
 

Lokal: Borgmästaren, Lysekils stadshus 

Beslutande 
Ledamöter 

 
Ersättare 

Jan-Olof Johansson (S), ordf.  
Lars Björneld (L) 
Ronald Rombrant (LP), 2:e vice ordf. 
Christina Gustafson (S) 
Mats Karlsson (M)  
Christer Hammarqvist (C)  
Catharina Hansson (LP)  
Fredrik Häller (LP)  
Inge Löfgren (MP) 
Yngve Berlin (K) 
Christoffer Zakariasson (SD) 
 

Richard Söderberg (S) 
Dan Jagefeldt (S) 
Monica Andersson (C) §§ 172-187 
Fredrik Lundqvist (LP) 
Elisabeth Larsson (KD) 
Sebastian Ahlqvist (SD) 
 
 
 
 

 
Tjänstemän  
 

Leif Schöndell, kommunchef  
Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare  
 

 

Paragrafer 
 

 
172-192 

 
Sekreterare 
 
 

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

Ordförande 
 
 

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

Justerare 
 
 

………………………………………………………. 
Lars Björneld 

 
 
 

………………………………………………………. 
Catharina Hansson 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

Övriga närvarande: 

Susanne Malm, VD LEVA i Lysekil AB § 172 
Peter Hemlin, ordförande i styrelsen för LEVA i Lysekil AB § 172 
Anne Gunnäs, näringslivsutvecklare § 173 
Joakim Hagetoft, säkerhetssamordnare § 174 
Magnus Andersson, ekonomichef § 175-178 
Marie-Louise Bergqvist, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen §§ 173-189 
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§ 172 
 

Kommande utmaningar inom VA-området - Information  
Dnr:  LKS 2016-756 
 
Susanne Malm, VD för LEVA i Lysekil AB och Peter Hemlin, ordförande i styrelsen 
för LEVA i Lysekil AB informerar om kommande utmaningar inom VA-området. 
 
Styrelsen för LEVA i Lysekil har beslutat om en höjning av VA taxa 2017. Beslutet 
innebär att brukningsavgiften höjs med 5,5 % och en höjning av anslutningsavgiften 
med 15 % för att nå full kostnadstäckning för 2017. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens tar del av informationen. 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 173 
 

Maritima Lysekil - Testsite Skagerack - Information 
Dnr:  LKS 2016-758 
 
Näringslivsutvecklaren Anne Gunnäs informerar om utvecklingsområden Maritima 
Lysekil, som är ett av kommunfullmäktiges beslutade utvecklingsmål. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens tar del av informationen. 
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§ 174 
 
Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap - Information 
Dnr:  LKS 2016-644 
 
Joakim Hagetoft, säkerhetssamordnare informerar om kommunens plan för arbete 
med krisberedskap. Planen syftar till att övergripande beskriva hur kommunen ska 
bedriva sitt krisberedskapsarbete.  
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens tar del av informationen. 
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§ 175 
 

Budget för kommunstyrelsens verksamheter 2017 
Dnr: LKS 2016-690 
 
Ekonomichef Magnus Andersson, kommunchef Leif Schöndell och chef för 
samhällbyggnadsförvaltningen Marie-Louise Bergqvist redovisar förslag till budget 
2017 för kommunstyrelsens verksamheter. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens tar del av redovisningen. 
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§ 176 
 
Budget för kommunstyrelsen 2017 
Dnr: LKS 2016-690 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget för 
kommunstyrelsen utifrån kommunstyrelsens uppgift att leda och samordna 
kommunen. 

Budgeten omfattar en beskrivning av kommunens grunduppdrag och förslag till 
kritiska kvalitetsfaktorer kopplat till det. Budgeten anger också förslag till strategier 
för de av kommunfullmäktige beslutade utvecklingsmålen samt kommunstyrelsens 
totala ram 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-21, med bilaga. 
 
Yrkande 
 
Ronald Rombrant (LP): återremiss mot bakgrund av den rapport (kostnad per 
brukare KPB) som kommunen mottagit från Ensolution AB 2016-11-01. Detta för att 
skapa tid för dialog mellan partierna i kommunstyrelsen, med syfte att reservera 
resurser inom kommunstyrelsens budget för att kommunstyrelsen ska kunna ta sitt 
uppsiktsansvar gentemot socialnämnden och för att stötta socialnämnden i deras 
förbättringsarbete. 
 
Christina Gustafson (S), Lars Björneld (L), Jan-Olof Johansson (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 m.fl. förslag om 
bifall till förvaltningens 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 Christina Gustafsons m.fl. förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag att 
anta budget för 2017. 
 
Reservation 
 
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Kommunfullmäktige för kännedom (inkl. handling) 
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§ 177 
 
Budget för kommunstyrelseförvaltningen 2017 
Dnr: LKS 2016-690 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget för 
kommunstyrelsen omfattande styrelsens uppdrag som nämnd för den egna 
förvaltningen. 

Nämnderna ska utifrån styrmodell, kommunfullmäktiges budget och andra 
reglementen som styr nämndens verksamheter ta fram en budget. 

Budgeten ska innehålla en beskrivning om nämndens verksamhet, prioriterade 
utvecklingsområden, inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag. 
Budgeten ska också säkerställa att ansvaret för verksamheten sker utifrån de av 
kommunfullmäktige beslutade ramarna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-21, med bilagor. 
 
Yrkande 
 
Ronald Rombrant (LP): återremiss mot bakgrund av den rapport (kostnad per 
brukare KPB) som kommunen mottagit från Ensolution AB 2016-11-01. Detta för att 
skapa tid för dialog mellan partierna i kommunstyrelsen, med syfte att reservera 
resurser inom kommunstyrelsens budget för att kommunstyrelsen ska kunna ta sitt 
uppsiktsansvar gentemot socialnämnden och för att stötta socialnämnden i deras 
förbättringsarbete. 
 
Lars Björneld (L), Mats Karlsson (M): Bordläggning av ärendet. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Ronald Rombrants återremissyrkande mot Lars Björnelds m.fl. 
förslag om bordläggning. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants återremissyrkande mot Lars 
Björnelds m.fl. förslag om bordläggning och finner att kommunstyrelsen beslutar om 
bordläggning. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bordläggning 
 
Nej-röst för återremiss 
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Omröstningsresultat 
 
Med 6 ja-röster, 4 nej-röster och en ledamot som avstod beslutar kommunstyrelsen 
att bordlägga ärendet. 
 

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 4 1 

 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 
 
Reservation 
 
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 178 
 
Budget för samhällsbyggnadsförvaltningen 2017 
Dnr: LKS 2016-690 
 
Samhällbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget för 
kommunstyrelsen omfattande styrelsens uppdrag som nämnd för den egna 
förvaltningen. Utöver ramen för investeringar finns begäran om två nyinvesteringar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-21, med bilaga. 
 
Yrkande 
 
Ronald Rombrant (LP): återremiss mot bakgrund av den rapport (kostnad per 
brukare KPB) som kommunen mottagit från Ensolution AB 2016-11-01. Detta för att 
skapa tid för dialog mellan partierna i kommunstyrelsen, med syfte att reservera 
resurser inom kommunstyrelsens budget för att kommunstyrelsen ska kunna ta sitt 
uppsiktsansvar gentemot socialnämnden och för att stötta socialnämnden i deras 
förbättringsarbete. 
 
Christina Gustafson (S), Lars Björneld (L), Jan-Olof Johansson (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 m.fl. förslag om 
bifall till förvaltningens 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 7 ja-röster och 4 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  7 4  

 
Fortsatt proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Christina Gustafsons m.fl. förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällbyggnadsförvaltningens förslag att 
anta budget för 2017.  
 
Kommunstyrelsen antecknar begäran om medel för nyinvesteringar för vidare 
beredning av kommunstyrelsens förvaltning. 
 
Reservation 
 
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelseförvaltningen  
Kommunfullmäktige för kännedom (inkl. handling) 
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§ 179 
 
Intern kontroll 2016 – kommunstyrelseförvaltningen 
Dnr: LKS 2015-474 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån den interna kontrollplan som 
kommunstyrelsen beslutade om 2015-12-02, utfört intern kontroll. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens interna kontroll 2016 innehåller fyra olika 
kontrollområden: 

 Frånvarorapportering i Heroma  

 Fakturering 

 Avstämning av leverantörsfakturor mot upphandlingsavtal  

 Försäljningsverksamhet Arbetsmarknadsenheten (AME) 

 
Vid stickprovskontroll på kundfakturor mot gällande avtal/taxor och 
försäljningsverksamhetvid AME hittades inga brister.  
Vid kontroll av leverantörsfakturor mot upphandlingsavtal och kontroll av 
frånvarorapportering i Heroma hittades ett antal brister. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-06, med bilagor. 
 
Yrkande 
 
Ronald Rombrant (LP): Tilläggsyrkande att intern kontrollplan för 2017 innefattar 
frånvarorapporteringen i Heroma, samt att ansvariga tjänstemän för Heroma 
kommer och informerar vid kommunstyrelsens sammanträde 30 november. 
 
Christina Gustafson (S): Bifall till Ronald Rombrants tilläggsyrkande. 
  
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:  
 
Proposition på förvaltningens förslag. 
 
Proposition på Ronald Rombrants m.fl. tilläggsyrkande. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. tilläggsyrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens rapporter om intern kontroll 2016 samt 
uppdrar förvaltningen att arbeta med föreslagna åtgärder, samt att återrapportera till 
kommunstyrelsen senast juni 2017. 
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Kommunstyrelsen beslutar att intern kontrollplan för 2017 innefattar 
frånvarorapporteringen i Heroma, samt att ansvariga tjänstemän för Heroma 
kommer och informerar vid kommunstyrelsens sammanträde 30 november. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen  
Kommunrevisorerna (inkl. handling) 
Löneenheten (Rapport frånvarorapportering i Heroma) 
Arbetsmarknadsenheten (Rapport försäljningsverksamhet vid AME) 
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§ 180 
 
Intern kontroll 2016 – samhällsbyggnadsförvaltningen 
Dnr: LKS 2015-474 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens interna kontroll 2016 innehåller fyra olika 
kontrollområden kundfakturering, leverantörsfakturor mot upphandlingsavtal, 
frånvarorapportering i Heroma samt matsvinn. Kontrollen har skett vid följande enheter; 
kost- städ-, småbåtshamns-, fastighets-, plan- och utvecklingsenheten. Vid 
stickprovskontroll på kundfakturor mot gällande avtal/taxor hittades inga brister. Vid 
kontroll av leverantörsfakturor mot upphandlingsavtal, kontroll av frånvarorapportering i 
Heroma och kontroll av matsvinn hittades ett antal brister. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-12, med bilagor. 
 
Yrkande 
 
Ronald Rombrant (LP): Tilläggsyrkande att intern kontrollplan för 2017 innefattar 
frånvarorapporteringen i Heroma, samt att ansvariga tjänstemän för Heroma 
kommer och informerar vid kommunstyrelsens sammanträde 30 november. 
 
Christina Gustafson (S): Bifall till Ronald Rombrants tilläggsyrkande. 
  
Propositionsordning 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 

Proposition på förvaltningens förslag. 
 

Proposition på Ronald Rombrants m.fl. tilläggsyrkande. 
 

Proposition 
 

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

Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. tilläggsyrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens rapporter om intern kontroll 2016 samt 
uppdrar förvaltningen att arbeta med föreslagna åtgärder, samt att återrapportera till 
kommunstyrelsen senast juni 2017. 
 

Kommunstyrelsen beslutar att intern kontrollplan för 2017 innefattar 
frånvarorapporteringen i Heroma, samt att ansvariga tjänstemän för Heroma 
kommer och informerar vid kommunstyrelsens sammanträde 30 november. 
 

Beslutet skickas till 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelseförvaltningen  
Kommunrevisorerna (inkl. handling) 
Löneenheten (Rapport frånvarorapportering i Heroma)  



 LYSEKILS KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 Kommunstyrelsen 2016-11-02 

  19 (30) 
 

 

  
        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 181 
 
Överenskommelse avseende medlemsavgift för Räddningsförbundet 
Mitt Bohuslän 
Dnr: LKS 2016-659 
 
Ekonomicheferna i medlemskommunerna för räddningsförbundet Mitt Bohuslän har 
tillsammans med förbundet arbetat fram ett förslag på överenskommelse om en 
process för att få fram förslag på årlig medlemsavgift.  

Det förslag till överenskommelse som nu har arbetats fram menar förvaltningen 
skapar förutsättningar för en bättre process och ger också räddningsförbundet 
tydligare anvisningar för hur förslag till medlemsavgiften ska tas fram. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-21, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag till överenskommelse avseende 
medlemsavgift för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen  
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
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§ 182 
 
Projekt integration 2016 – delredovisning  
Dnr:  LKS 2016-359 
 
Projektet ska under 2016 genomföra integrationsfrämjande aktiviteter inom berörda 
förvaltningar och i samarbete med övriga aktörer kopplade till målgruppen såsom 
näringsliv, ideella föreningar, arbetsförmedling m.fl. 
 
Projektet har under året beslutat om 46 aktiviteter till en kostnad om ca 13 miljoner 
kronor. Ca 4,5 mnkr är bokförda och prognosen är att ca 9 mnkr kommer att 
användas som planerat under 2016. Flera av aktiviteterna har delaktiviteter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens delrapport 2016-10-21. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen. 
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§ 183 
 
Sammanträdeskalender 2017 för kommunstyrelsens ledningsutskott 
Dnr: LKS 2016-595 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdeskalender för 
kommunstyrelsens ledningsutskott för 2017, enligt nedan. Förslag till mötestiden är 
mellan kl. 09.00-12.00 om inget annat anges i kallelsen. 
 
18 januari, 15 februari, 15 mars, 12 april, 17 maj, 28 juni,  
23 augusti, 20 september, 18 oktober, 15 november, 20 december 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-25. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sammanträdeskalendern för 
ledningsutskottet år 2017. 
 
Beslutet skickas till 
 
Till samtliga ledamöter och ersättare i ledningsutskottet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 184 
 
Svar på medborgarförslag om fjärrvärmeledning under bro över 
Gullmarsfjorden 
Dnr: LKS 2012-379 
 
I ett medborgarförslag från 2012 har förslagsställaren gett förslag på att vid ett 
brobygge över Gullmarsfjorden lägga en fjärrvärmeledning under bron. 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-25, § 170 att remittera medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Förslagsställaren har i ett tidigare medborgarförslag föreslagit en bro över 
Gullmarsfjorden men senare återtagit förslaget. Förvaltningen tog kontakt med 
förslagsställaren via brev om medborgarförslaget om fjärrvärme kunde avslutas med 
hänvisning till återtagandet avseende brobygge, men förvaltningen fick inget svar på 
skrivelsen. 
 
Det pågår ett arbete för att skapa en fast broförbindelse över Gullmarn, som 
NäringslivsCentrum driver tillsammans med andra aktörer, bland annat Lysekils 
kommun. Hur det arbetet kommer att utvecklas är i dagsläget ovisst. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-04, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar avslå medborgarförslaget om att anlägga 
fjärrvärmeledning under bro över Gullmarsfjorden. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
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§ 185 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer till utskott, vice ordförande samt inom 
kommunstyrelsens förvaltningar: 
 
Ledningsutskottets protokoll 2016-09-21 
Kommunstyrelsens ordförande – nr  
Kommunchefens delegationer – nr  
Administrative chefens delegationer – nr  
Ekonomichef – nr  
Näringslivschefens delegationer – nr 
Samhällsbyggnadschefens delegationer – nr  
Upphandlaren – nr  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll den 2 november 2016. 
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§ 186 
 
Anmälningsärenden 
 
Protokoll från Lysekilsbostäder 2016-09-28 
 
Protokoll från folkhälsopolitiska rådet 2016-09-23 
 
Protokoll från Havets Hus AB 2016-10-18 
 
Delårsrapport Fyrbodals kommunalförbund (LKS 2016-679) 
 
Verksamhetsplan med budget – Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän  
(LKS 2016-658) 
 
Protokollsutdrag från BYN 2016-09-27, § 88 – Tertialrapport per den 31 augusti 2016 
(LKS 2016-040)   
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll  
2 november 2016. 
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§ 187 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande och kommunchef 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

 

 Pågående utredning om Kristineberg och Tjärnö 

 Bro över Gullmarsfjorden - information/diskussion i riksdagshuset 

 Möte med hälso- och sjukvårdsnämndens presidium 

 
Kommunchefen informerar om: 
 

 Kommunen har haft ett möte med Seabased inför eventuellt kommande 
förlängning av optionsavtal. Ytterligare ett möte är inbokat på plats i hamnen 
och då ska även och Lysekils Hamn AB delta. 
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§ 188 
 
Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap  
Dnr: LKS 2016-644 
 
Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap är en plan som kommunen är 
skyldig att ta fram för varje mandatperiod. Detta enligt en överenskommelse mellan 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB). Då Lysekils kommun inte har någon motsvarande plan upprättad 
eller antagen har denna plan tagits fram i enlighet med överenskommelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-17, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Lysekils kommuns plan 
för arbete med krisberedskap. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
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§ 189 
 
Förlängning av ramavtal för planläggning och exploatering av 
Utsiktsberget  
Dnr: LKS 2011-131 
 
Kommunen tecknade tillsammans med PEAB Sverige AB 2012-03-13 ett ramavtal för 
planläggning och exploatering av området söder om Kristinebergsvägen, del av 
fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:6, Lysekils kommun, området som nu kallas 
Utsiktsberget. Ramavtalet reglerar förutsättningar för planläggning och exploatering 
under tiden planarbetet pågår och kommer att leda till att ett exploateringsavtal 
tecknas mellan parterna.  
 
Enligt den ursprungliga överenskommelsen skulle ramavtalet upphöra om 
detaljplanen inte blivit antagen av kommunfullmäktige senast 2014-12-31. Genom 
tillägg till ramavtalet har denna tidpunkt sedan flyttats fram, senast genom beslut i 
kommunfullmäktige 2015-12-17, § 137. Tidpunkten för beslut om detaljplanen sattes 
då till senast 2016-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-26, med bilaga. 
 
Yrkande 
 
Inge Löfgren (MP): Avslag på förvaltningens förslag. 
 
Lars Björneld (L): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. 
 
Proposition på Inge Löfgrens avslagsyrkande mot Lars Björnelds förslag. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Inge Löfgrens avslagsyrkande mot Lars Björnelds 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Björnelds förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag på tillägg till 
ramavtal för planläggning och exploatering av området söder om Kristinebergsvägen, 
del av Skaftö-Fiskebäckskil, Lysekils kommun. Tillägget innebär att giltighetstiden för 
ramavtalet flyttas fram till 2017-12-31. 
 

Reservation 
 
Inge Löfgren (MP) anmäler blank reservation. 
 
Beslutet skickas till 
 

Kommunfullmäktige 
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§ 190 
 
Svar på medborgarförslag om att göra fisket säsongsbundet på 
kommunens anläggning/flytbryggan i Norra hamnen 
Dnr: LKS 2016-520 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-09-29, § 136 anmäldes ett 
medborgarförslag om att göra fisket säsongsbundet på kommunens anläggning, 
flytbryggan i Norra hamnen.  
 
Fullmäktige godkände ordförandes åtgärd att remittera medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 
 
Vid kommunstyrelsens extra sammanträde 2016-07-28, § 118 som handlade om 
regler avseende fiske från strandpromenaden och bryggor i Norra hamnen, beslutade 
kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till revideringar 
av kommunala styrdokument som omfattar reglering av aktiviteter samt skyltning vid 
kajer och bryggor. Kommunchefen fick även uppdrag att utreda vilka åtgärder som 
bör vidtas för att skapa en trygg miljö vid kajer, strandpromenader och bryggor. 
 
Dessa uppdrag ska vara färdigställa i tid för att kunna tillämpas inför sommaren 
2017. 
 
Vid översynen av kommunala styrdokument och vilka åtgärder som bör vidtas vid 
fiske i Norra hamnen kommer medborgarförslaget att beaktas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-11, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta med hänvisning till vad 
kommunstyrelseförvaltningen anfört anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 191 
 
Svar på medborgarförslag om förbudsskyltarna i Norra hamnen 
Dnr: LKS 2016-500 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-09-29, § 136 anmäldes ett 
medborgarförslag om att göra fisket säsongsbundet på kommunens anläggning, 
flytbryggan i Norra hamnen.  
 
Fullmäktige godkände ordförandes åtgärd att remittera medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 
 
Vid kommunstyrelsens extra sammanträde 2016-07-28, § 118 som handlade om 
regler avseende fiske från strandpromenaden och bryggor i Norra hamnen, beslutade 
kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till revideringar 
av kommunala styrdokument som omfattar reglering av aktiviteter samt skyltning vid 
kajer och bryggor. Kommunchefen fick även uppdrag att utreda vilka åtgärder som 
bör vidtas för att skapa en trygg miljö vid kajer, strandpromenader och bryggor. 
 
Dessa uppdrag ska vara färdigställa i tid för att kunna tillämpas inför sommaren 
2017. 
 
Vid översynen av kommunala styrdokument och vilka åtgärder som bör vidtas vid 
fiske i Norra hamnen kommer medborgarförslaget att beaktas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-11, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta med hänvisning till vad 
kommunstyrelseförvaltningen anfört anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 192 
 
Svar på medborgarförslag om cykelhjälmar till alla under 15 år   
Dnr: LKS 2005-109 
 
Ett medborgarförslag inkom 2005-03-03 om att kommunen skulle sponsra med 
cykelhjälmar till alla under 15 år. Kommunfullmäktige remitterade förslaget till 
kommunstyrelsen och bildningsnämnden. 
 
Dåvarande bildningskontoret var i kontakt med förslagsställarna och vid träffen 
enades man om att rikta in sig på en målgrupp, alla elever i årskurs 4. 2005 rörde det 
sig om ca 170 elever. Bildningskontoret var även i kontakt med ett försäkringsbolag 
samt folkhälsorådet, där man skulle få stöd. Bildningsnämnden ställde sig bakom 
dåvarande förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2005-05-31, § 61. 
Vad som har hänt därefter har vi inom förvaltningen ingen kännedom om.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen beklagar att ingen på förvaltningen tidigare har 
skickat ärendet vidare till kommunstyrelsen. 11 års handläggning för ett 
medborgarförslag är helt oacceptabelt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-11, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
 


