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§ 1 Dnr 2020-000001  

Muntlig information på kommunstyrelsen  
Sammanfattning 
Renée Daun, näringslivsutvecklare informerar om projektet 100 besök på  
100 dagar. Dessa besök kommer att ett underlag till en handlingsplan för ett 
förbättrat företagsklimat och en ny näringslivsstrategi.   

Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg och Sanna Lannesjö, integrationssamordnare 
lämnar information från EST gruppen. Med anledningen av oroligheterna strax före jul 
har kommunen genomfört ett antal insatser på individ- och gruppnivå. Åtgärder och 
insatser har genomförts av socialtjänst, skola och fritid i samarbete med polisen. Polisen 
har prioriterat närvaron i Lysekil med bland annat fotpatrullering i centrum, parken och 
Badhusberget. 

Leif Schöndell, kommundirektör informerar om: 

• Preliminärt bokslut 2019. Kommunen redovisar ett positivt resultat på  
13,5 mnkr. Bokslutsinformation mailas ut till samtliga ledamöter i 
kommunstyrelsen och informationen finns på kommunens hemsida. 

• Riktlinjer för finansverksamheten.  

• Ägardirektiv och bolagsordningar för Lysekils stadshus AB och kommunens 
helägda bolag. 

 

På grund av sjukdom utgår muntlig information om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och ekonomistyrningsprinciper.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen     
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§ 2 Dnr 2019-000454  

Yttrande över samråd för Fossa 1:33, Rågårdsvik, Skaftö, Lysekils 
kommun 
Sammanfattning 
Markägare till fastigheten Fossa 1:33 inkom 2010-10-11 med ansökan om 
planbesked gällande möjligheten att bygga 3-5 tomter för bostäder med 
helårsstandard.  

Kommunstyrelsen beviljade ansökan om planbesked 2010-11-03, § 196. 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till detaljplan som 2019-11-25 
skickades ut på samråd enligt 5 kap 11 § PBL.   

Syftet med planen är att pröva möjligheten att området bebyggs med bostäder.  

Planområdet är idag obebyggt och föreslås planeras för sex tomter med friliggande 
enfamiljshus. Planområdet är utpekat i ÖP 06 som ett lämpligt område för 
kompletterande bebyggelse för helårsboende.  

Enligt översiktsplanen är den önskade utvecklingen för Skaftö att en god 
hushållning med de markresurser som finns på ön måste eftersträvas. Detta kan 
uppnås genom ett tätt och koncentrerat byggande i anslutning till öns samhällen, 
samt genom förtätning av befintlig bebyggelsestruktur. 

Planförslaget överensstämmer väl med översiktsplanen för Lysekils kommun,  
ÖP 06.      

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-10 
Samrådshandlingar från samhällsbyggnadsförvaltningen  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Granberg (MP): Avslag på förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens ska bifalla detaljplan för Fossa 1:33 eller 
att avslå förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka detaljplan för Fossa 1:33. 

Paragrafen justeras omedelbart.      

Reservation 
Maria Granberg (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 3 Dnr 2019-000429  

Yttrande över handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 i Västra 
Götaland 
Sammanfattning 
Ett förslag till länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 
har processats fram av Västkom och Västra Götalandsregionen i bred samverkan 
med andra myndigheter och civilsamhälle. Politiskt samrådsorgan, SRO, har ställt 
sig bakom att förslag till handlingsplan sänds på remiss till berörda nämnder och 
styrelser inom VGR och länets 49 kommuner samt berörda intresseorganisationer.  

Förvaltningens bedömning är att handlingsplan för suicidprevention i Västra 
Götaland 2020-2025 är ett mycket bra stöd i det lokala arbetet med psykisk hälsa 
och suicidprevention. Det lokala arbetet med handlingsplan psykisk hälsa pågår och 
följs upp i den lokala närsjukvårdsgruppen och på samma vis kommer arbetet med 
handlingsplan för suicidprevention genomföras.  

Lysekils kommuns ställningstagande föreslås därför vara att ställa sig bakom förslag 
till handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025.       

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-07 
Förslag till handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025 
Missiv/skrivelse från Västra Götalandsregionen och Västkom 
Uppföljning av Lysekils lokala arbete med handlingsplan psykisk hälsa 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till handlingsplan för 
suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025.       

 

Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
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§ 4 Dnr 2018-000599  

Rapport Intern kontroll - sammanställning 2019 
Sammanfattning 
Sammanställning av nämndernas och de kommunala bolagens uppföljningar av den 
interna kontrollen redovisas till kommunstyrelsen som har det övergripande 
ansvaret för den interna kontrollen.  

Alla nämnder och de flesta kommunala bolag har utifrån kommunfullmäktiges 
riktlinjer utfört intern kontroll. Inom de områden där det framkommit brister har 
det beslutats om åtgärder.      

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09 
Sammanställning av nämndernas och de kommunala bolagens interna kontroll 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av sammanställning av intern kontroll för år 2019.      

 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Kommunala bolag 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 5 Dnr 2019-000405  

Bredbandssatsning inom SML för att uppnå den nationella 
bredbandsstrategin samt att förstärka förbindelserna till kommunernas 
verksamheter 
Sammanfattning 
Bredbandssatsning föreslås inom Sotenäs, Munkedal och Lysekil (SML) tillsammans 
med Västra götalandsregionen som syftar till att koppla samman fiberföreningarna 
inom SML, förbättra mobiltäckningen i områden som inte är kommersiellt gångbara 
samt bygga ett stabilt och snabbt förvaltningsnät till kommunernas alla 
verksamheter. 

Projektet beräknas totalt kosta 10 mnkr. Detta innebär att kommunerna inom SML 
bekostar projektet med 1,67 mnkr per kommun, totalt 5 mnkr och att VG-regionen 
bekostar 5 mnkr. Betalning till projektet sker vid projektslut 2022. Finansiering 
fram till projektslut sker via Net West AB.  

Kommunstyrelseförvaltningen menar att för en rimlig kostnad skapas ett stabilt och 
framtids säkrat förvaltningsnät samtidigt som så kallade vita fläckar elimineras och 
förbättrad mobiltäckning erhålls i områden som inte är kommersiellt intressanta. 
Detta i sin tur skapar en ökad redundans/robusthet. Ytterligare en effekt blir att 
SML-kommunerna efter avslutat projekt sannolikt når kriterierna i den nationella 
bredbandsstrategin.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-20     

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar som ett inriktningsbeslut att Lysekils kommun förbinder 
sig att finansiera sin SML-andel av projektet med indikativt 1,67 mnkr under 
förutsättning att VG-regionen finansierar projektets totala kostnad med 50 procent.   

 

Beslutet skickas till 
Munkedals kommun 
Sotenäs kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 6 Dnr 2019-000370  

Polisiär närvaro i norra Bohuslän  
Sammanfattning 
Skrivelse har kommit från Munkedals kommun där man efterfrågar intresset hos 
kommunerna i norra Bohuslän huruvida de önskar vara med på en gemensam 
skrivelse till polismyndigheten med en begäran om att en bemannad polisstation 
upprättas på lämplig plats i området, exempelvis Håby-Hallinden.  

Det är det självfallet positivt med en högre grad av polisiär närvara i Bohuslän och 
Munkedal. Om Munkedals kommun vill få till en polisstation i området bör en sådan 
förläggas till en tätort där annan service också kan utföras som anmälnings-
upptagning och passhantering. Dessutom kan det vara svårare att få en 
trygghetskänsla att infinna sig hos kommuninvånarna om stationen är lokaliserad 
utanför tätorten. 

Vidare kommer poliserna i yttre tjänst som utgår från den tänkta polisstationen att i 
hög grad vara ute och patrullera och hantera larm i lokalpolisområdet vilket i 
realiteten innebär att poliskontoret kommer vara obemannat en stor del av dygnet.  
I det perspektivet är det sannolikt bättre att ha poliserna ”synliga” den tid de faktiskt 
är på stationen vilket de inte är om stationen ligger utanför tätorten. 

Förvaltningen föreslår att Lysekil, som svar på Munkedals kommuns förfrågan om 
en gemensam skrivelse, generellt är positiv till en stärkt polisbemanning i 
Munkedals kommun, men i dagsläget inte önskar delta i en gemensam skrivelse.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-13 
Skrivelse från Munkedals kommun 
Svar på skrivelse från Munkedals kommun om polisiär närvaro i norra Bohuslän 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ser generellt positivt på en stärkt polisnärvaro i Munkedals 
kommun men önskar i dagsläget inte delta i en gemensam skrivelse.  

 

Beslutet skickas till 
Munkedals kommun 
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§ 7 Dnr 2020-000023  

2020 års löneöversyn inklusive strukturåtgärder  
Sammanfattning 
Inför löneöversynen per 2020-04-01 finns centrala huvudöverenskommelser för 
samtliga fackliga organisationer utom Kommunal där centrala förhandlingar pågår 
mellan vår arbetsgivarorganisation Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och 
Kommunal på nationell nivå. Utfallet av de centrala förhandlingarna kan komma att 
påverka löneprocessen och tidsramen för denna när det gäller Kommunal.  

Det ekonomiska utrymme som i kommunens budget för 2020 är avsatt för 
löneöversynen ligger på 3,0 procent av lönekostnaderna.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att varje förvaltning i löneöversynen får ett 
löneutrymme på 2,5 procent för individuell lönesättning utifrån gällande avtal och 
kommunens lönekriterier som är kopplade till medarbetarplattformen. Resterande 
0,5 procent avsätts för strukturella satsningar på vissa yrkesgrupper. Även dessa ska 
fördelas individuellt utifrån lönekriterierna. 

Utrymmet för strukturella åtgärder, 0,5 procent, bör satsas på de yrkesgrupper som 
krävs för att klara av välfärden och upprätthålla kvaliteten i våra verksamheter och 
som vi ser ligger lägre lönemässigt och konkurrensmässigt i förhållande till 
kommunerna i närområdet. För att Lysekils kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare och ska klara sin kompetensförsörjning är detta en viktig faktor. Detta 
är också i linje med prioriteringarna i 2019 års löneöversyn, eftersom det är en 
långsiktig process att förändra lönestrukturen för dessa yrkesgrupper. Det handlar 
bland annat om vissa lärare, undersköterskor, stödassistenter och kockar.       

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-17 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att varje förvaltning erhåller ett löneutrymme på  
2,5 procent för individuell lönesättning i 2020 års löneöversyn. För strukturella 
satsningar på vissa yrkesgrupper avsätts ett löneutrymme på 0,5 procent. 
Kommunstyrelseförvaltingen får i uppdrag att fastställa fördelningen av 
struktursatsningen mellan förvaltningarna.      

 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
HR-chef 
Förvaltningscheferna 
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§ 8 Dnr 2020-000022  

Tidplan för budgetprocessen år 2021 
Sammanfattning 
Förvaltningen har utarbetat en tidplan för budgetprocessen inför år 2021. 

Tidplanen är en del av kommunens styrmodell och innefattar flera olika aktiviteter i 
form av dialog och beslut. 

Avsikten med tidplanen är att budgetprocessen ska bli tydligt och att alla ska förstå 
syftet med de olika aktiviteterna. I bilagan redovisas alla aktiviteter som ingår i 
budgetprocessen.      

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-08 
Tidplan för budgetprocess 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer budgetprocessen för år 2021.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen 
Arbetslivsförvaltningen 
Socialförvaltningen  
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§ 9 Dnr 2020-000028  

Utredning om framtidens äldreomsorg 
Sammanfattning 
I den av kommunfullmäktige beslutade vård- och omsorgsplanen beskrivs ett ökat 
behov av insatser inom äldreomsorgen i Lysekils kommun. Samtidigt står 
kommunen inför ekonomiska utmaningar där skatteintäkter, statsbidrag och övriga 
intäkter inte bedöms komma att öka i en takt som motsvarar de ökade behoven 
inom hela välfärdsområdet. Därför behövs ett väl genomarbetat beslutsunderlag för 
att möjliggöra hållbara beslut om den framtida äldreomsorgen. Detta gäller speciellt 
för särskilda boenden där det finns ett prognostiserat behov av fler platser men där 
ledtiderna är långa och investeringarna stora.  

Förvaltningen konstaterar att ett utredningsarbete behöver startas inom en nära 
framtid. Frågan om den framtida äldreomsorgen berör flera nämnder inom 
kommunen och kan komma att beröra principiella frågor varför kommunstyrelsen 
bör vara uppdragsgivare. Förvaltningen föreslår att kommundirektören får i 
uppdrag att ta fram ett projektdirektiv för en utredning om den framtida 
äldreomsorgen i Lysekils kommun.      

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-11     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Hanstål (M): Tilläggsförslag, att projektdirektivet redovisas till 
kommunstyrelsen senast 2020-04-08. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan ställa sig bakom förslaget att uppdra åt 
kommundirektören att ta fram projektdirektiv för en utredning om den framtida 
äldreomsorgen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ulf Hanståls 
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram projektdirektiv för en 
utredning om den framtida äldreomsorgen i Lysekils kommun som ska presenteras 
för kommunstyrelsen senast 2020-04-08.   

Paragrafen justeras omedelbart.   

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 10 Dnr 2020-000004  

Delegationsbeslut 2020 - kommunstyrelsen 
Sammanfattning 
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelseförvaltningen. 

Kommunstyrelsens ordförande 

• Fullmakt avseende framtidens vårdinformationsmiljö 

 

Administrativ chef 

• Medfinansiering för ansökan till Jordbruksverket 

       

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll 29 januari 2020.     
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§ 11 Dnr 2020-000002  

Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2020-01-29 
Sammanfattning 

• Protokoll från extra bolagsstämma Rambo 2019-12-13 - fastställande av 
budget 2020 

• Avtal avseende InfoPoint mellan Lysekils Turistinformation och Villa Bro 

• Samverkansavtal 2020 med Tjejjouren Väst  

• Miljönämnden i mellersta Bohuslän - Kontrollplan livsmedel 2020-2022 

• Protokoll från LysekilsBostäder AB 2019-12-12 

• Protokoll från Rambo AB 2019-12-09  

• Protokoll från Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder  
2019-10-08 

• Angående lantmäteriärende berörande kommunens fastighet Bräcke 1-73 i 
Lahälla hamn 

• Anteckningar från Interimstyrgruppsmöte med Tillväxt norra Bohuslän 
2019-12-17 

• Protokoll per capsulam 2019-11-18 från Havets Hus i Lysekil AB  

• Protokoll från Havets Hus i Lysekil AB 2019-12-10 

• Samordningsförbundet Väst Verksamhetsplan med budget 2020 

• Samordningsförbundet Väst styrelseprotokoll 2019-11-25  

• Protokoll från socialnämnden 2019-12-18, § 172 - sammanställning placering 
barn och vuxna 

• Protokoll från socialnämnden 2019-12-18, § 171 - ekonomisk uppföljning 

• Reviderad delegationsordning för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

• Direktionsmötet i korthet 2019-12-12 

• Protokoll från Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 2019-12-13 

• Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den 
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, 
medicinska industrin och laboratorietekniska industrin fr o m 2020  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll 
29 januari 2020.  
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§ 12 Dnr 2020-000003  

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör 
2020-01-29 
Kommundirektören informerar om:  

• Kommunen har fått in en anmodan från miljööverdomstolen gällande Preem 
AB ansökan om utbyggnad av Preemraff. Yttrandet ska vara besvarat senast  
7 februari. 

• Lysekils kommun övar totalförsvar under 2020.  Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, (MSB) och Försvarsmakten ansvarar för 
övningen där kommuner, regioner, länsstyrelser och andra statliga 
myndigheter, företag och frivilliga försvarsorganisationer medverkar.  

• Den 16 januari fick Rorkulten besök av representant från Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) samt ABF:s förbundsutredare. Rorkulten 
uppmärksammas för ett väl fungerande samarbete mellan kommunal och 
idéburen sektor.  

• Tobias Källqvist har tillträtt den nya tjänsten som miljö- och klimatstrateg. 
Han kommer bland annat att stötta och samordna kommunens 
verksamheter i det strukturera miljöarbetet. 

• Ombyggnad av kommunhusets entré beräknas att vara klart under april/maj. 

• Lysekils Stadshus AB hade styrelsemöte 15 januari, där man bland annat 
beslutade om ägardirektiv och bolagsordningar som kommunstyrelsen ska 
bereda idag inför beslut i kommunfullmäktige. Till nästa 
kommunstyrelsemöte kommer koncernbidraget från LysekilsBostäder AB 
som ett ärende som ska beredas inför beslut i kommunfullmäktige. 

• Den 24 januari var planchefen för Orusts kommun inbjuden för att 
informera om deras arbete med åtgärder för havsnivåhöjningar. 

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar: 

• Möte med Trafikverket den 27 januari 

• Möte den 9 januari för genomgång av rekommenderade fokusområden för 
bredbandslyftet. 

• Riksdagsmannen Mats Wiking (S), följde socialchefen en hel dag för att ta 
del av hennes arbete. 

  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.     
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§ 13 Dnr 2020-000025  

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 
Sammanfattning 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv ska revideras 
och i samband med detta har målen för god ekonomisk hushållning justerats samt 
kompletterats. Tidsperioden för utvärdering av resultatmål och 
självfinansieringsgrad har förlängts till rullande 10 år istället för 3 respektive 5 år.  

Eftersom god ekonomisk hushållning ska utvärderas i förvaltningsberättelsen med 
hänsyn till koncernen och kommunen har ett det finansiella målet ”soliditeten ska 
förbättras” justerats så att det gäller hela kommunkoncernen.  

Ett nytt mål har lagts till när det gäller exploateringsverksamheten.      

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-22 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): 

1. Med syftet att de finansiella målen ska vara följsamma med mandatperioderna 
– detta inte minst med tanke på ansvarsprövningen – föreslås att de angivna 
10-årsperioderna byts ut mot rullande 4-årsperioder. 

2. Mot bakgrund av större budgetavvikelser och bristande prognossäkerhet 
under senare år föreslås att två ytterligare finansiella mål införs; 
budgetföljsamhet och prognossäkerhet, vilka ska tillämpas på nämnder och 
nivåer därunder med liknande metodik som tillämpas i Stockholms stad. 

Ricard Söderberg (S): Avslag på Ronald Rombrants förslag, bifall till förvaltningens 
förslag. 

Ulf Hanstål (M) och Fredrik Häller (LP): Bifall till Ronald Rombrants förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Ricard Söderbergs förslag mot Ronald Rombrants förslag i  
punkt 1 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ricard Söderbergs förslag. 

Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst till Ricard Söderbergs förslag 

Nej-röst till Ronald Rombrants förslag 

Omröstningsresultat 
Med 5 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Ricard Söderbergs 
förlag. 
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Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 
Jan-Olof Johansson  S X   

Maria Granberg MP X   

Ronald Rombrant LP  X  

Ricard Söderberg S X   

Roger Siverbrant S X   

Fredrik Häller LP  X  

Ulf Hanstål M  X  

Christoffer Zakariasson SD  X  

Yngve Berlin K X   
Summa  5 4  

Fortsatt beslutsgång 
Ordförande ställer Ronald Rombrants förslag enligt punkt 2 mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att avslå Ronald Rombrants förslag. 

Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst till Ronald Rombrants förslag 

Nej-röst för avslag 

Omröstningsresultat 
Med 4 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå Ronald 
Rombrants förslag. 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 
Jan-Olof Johansson  S  X  

Maria Granberg MP  X  

Ronald Rombrant LP X   

Ricard Söderberg S  X  

Roger Siverbrant S  X  

Fredrik Häller LP X   

Ulf Hanstål M X   

Christoffer Zakariasson SD X   

Yngve Berlin K  X  
Summa  4 5  



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2020-01-29 
 

19 (46) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv.       

Reservation 
Ronald Rombrant anmäler skriftlig reservation 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut  
2020-01-29 – Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv.  
 
 
I de föreslagna riktlinjerna föreslås att resultatmålet, egenfinansieringsgraden  
vid investeringar och exploateringsverksamheten ska beräknas över en rullande  
10-årsperiod. Risken är uppenbar att detta kommer att leda till att svaga – och 
oansvariga - budgetar kommer att läggas fram. Det kommer att vara frestande  
när svåra besparingsbeslut borde fattas att man skjuter på besparingarna efter 
budgetens treårshorisont. Och därmed överlåter ansvaret på någon annan. 
 
Vi har de senaste åren kunnat konstatera att det finns en ”förbättringspotential” när 
det gäller nämnders budgetavvikelser och prognossäkerhet. Detta framkommer även 
i 2019 års bokslut. Genom att införa två ytterligare finansiella mål och genom att 
systematiskt över tid följa dessa är det rimligt att anta att vi successivt kommer att 
bli bättre i dessa avseenden. Vi ska ju jobba med ständiga förbättringar. Så här 
skulle det måluppfyllnaden se ut i 2019 år bokslut om vi hade haft dessa mål: 
 

 
 
 
Ronald Rombrant (LP) 
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§ 14 Dnr 2019-000413  

Riktlinjer för ekonomistyrning för Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Riktlinjer för ekonomistyrning har reviderats för att anpassas till riktlinjer för 
Lysekils kommuns styrmodell och riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv. Även anpassning till bolagsdirektivet finns i dokumentet. 
Det är dels redaktionella ändringar samt förtydligande och anpassning till andra 
dokument.  

Giltigheten för de tre dokumenten som gäller kommunen har satts till 2023-12-31, 
för att det politiska styret efter valet 2022 har möjlighet att forma dessa 
styrdokument.     

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-22 
Riktlinjer för ekonomistyrning     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP):  

1. Ändringsförslag till stycket på sidan 8 i riktlinjerna, en ny och skarpare text 
angående budgetavvikelser samt ersätta ”åtgärder” med ”åtgärdsplan”. 
 

Nämnder ansvarar för att hantera samtliga avvikelser avseende drift- och 
investeringsverksamhet på lämpligt sätt. Nämndspresidie ska vid befarade 
negativa avvikelser skyndsamt informeras. Vid negativa avvikelser ska 
förvaltningschef lämna förslag på åtgärdsplan1 för att nå ekonomisk balans. 
Åtgärdsplanen ska upprättas och delges nämnd senast 30 dagar efter att 
avvikelsen blivit känd. Förslagen i åtgärdsplanen ska vara utformade så att 
nämnden senast till utgången av innevarande budgetår når 
överenskommelse med det ekonomiska målet.  
 

Åtgärdsplanen som nämnden fattar beslut om ska följas upp och rapporteras 
i den löpande uppföljningen till kommunstyrelsen. 

2. Ändringsförslag, mot bakgrund av att det är ganska enkelt att utifrån 
bokslutet fastställa nämndernas och styrelsens ekonomiska resultat samt för 
att de gångna årens erfarenheter av detta med att återställa budgetöverdrag 
har varit så dåliga föreslås att avsnittet ”Bokslutsberedning” på sidorna 8-9 
utgår ur riktlinjerna. 

 
1 Definition av ”Plan” enligt Lysekils kommuns riktlinjer för styrdokument: Planen 
ska beskriva de önskade åtgärderna så konkret att det säkrar det önskade 
utförandet, oavsett vem som vidtar dem. Av planen ska framgå vem som har ansvar 
för att åtgärderna blir gjorda. Den ska ange ett tidsschema för åtgärderna och hur 
eventuell uppföljning ska ske. Den får inte stanna vid att vara en inventering eller en 
önskelista. 
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Ricard Söderberg och Maria Granberg (MP): Bifall till Ronald Rombrant förslag i 
punkt 1. 

Ulf Hanstål (M): Bifall till Ronald Rombrants förslag, punkt 1 och 2. 

Yngve Berlin (K) och Ricard Söderberg (S), avslag på punkt 2. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan ställa sig bakom Ronald Rombrants 
ändringsförslag i punkt 1 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordförande ställer Ronald Rombrants ändringsförslag i punkt 2 mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 

Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst till Ronald Rombrants förslag 

Nej-röst för avslag 

Omröstningsresultat 
Med 3 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå Ronald 
Rombrants förslag. 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 
Jan-Olof Johansson  S  X  

Maria Granberg MP  X  

Ronald Rombrant LP X   

Ricard Söderberg S  X  

Roger Siverbrant S  X  

Fredrik Häller LP X   

Ulf Hanstål M X   

Christoffer Zakariasson SD  X  

Yngve Berlin K  X  
Summa  3 6  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till riktlinjer för 
ekonomistyrning med Ronald Rombrants ändringsförslag i punkt 1. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att uppdraget från 2019-03-27, § 13 anses genomfört.     
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Reservation 
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut  
2020-01-29 – Riktlinjer för ekonomistyrning för Lysekils kommun.  
 
 
Vi yrkade på att ta bort hela avsnittet om den så kallade bokslutsberedningen. 
Motivet för detta är att vi inte kan se att denna ”aktivitet” tillför något positivt utan 
istället bara är en administrativ pålaga och börda. 
 
I förslaget till riktlinjer står det följande ”Grunden för beredningen är att fastställa 
respektive nämnds och styrelses ekonomiska resultat”. Vi menar att denna uppgift 
fullgörs av nämndernas och kommunstyrelsens fastställande av nämndernas 
årsrapporter. För detta ändamål behövs ingen bokslutsberedning. 
 
Bokslutsberedningen kan också föreslå att nämndernas överskott och underskott 
ska överföras till nästa år. Trots att vi har haft denna möjlighet i riktlinjerna för 
ekonomistyrning sedan 2016 har detta aldrig föreslagits. Socialnämnden har ju 
exempelvis varje år uppvisat stora underskott (enligt vår mening p.g.a. orealistiska 
budgetar), envar har ju insett att den nämnden inte har några möjligheter att betala 
tillbaka dessa underskott. Av ”rättviseskäl” har sedan övriga nämnder som 
överskridit sina budgetar fått ”syndernas förlåtelse”. Följaktligen har 
bokslutsberedningen inte heller behövts för att hantera över- och underskott.   
 
 
Ronald Rombrant (LP) 
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§ 15 Dnr 2019-000421  

Riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till Riktlinjer för 
finansverksamheten i Lysekils kommun som ska ersätta Finanspolicy för Lysekils 
kommun med bolag LKS 2014-527. 

I de nya riktlinjerna klargörs ansvarsfördelningen för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, kommundirektören, kommunens ekonomichef samt de 
kommunala bolagen.   

En del tydliggörande görs när det gäller likviditetshanteringen och avseende 
skuldhanteringen blir riktlinjerna för finansieringsrisk och ränterisk restriktivare för 
att minska riskerna. 

Rapporteringsfrekvensen harmonierar fortsättningsvis bättre med övrig 
rapportering i enlighet med kommunens styrmodell.      

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-03 
Riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Återremiss för förtydligande huruvida begränsningarna/-
limiterna gäller för respektive juridiska person eller om de gäller för kommun-
koncernen som helhet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 16 Dnr 2019-000441  

Reviderade riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst 
Sammanfattning 
Riktlinjen för färdtjänst och riksfärdtjänst har uppdaterats. Riktlinjen förklarar 
färdtjänstlagen, uttalande från förarbeten och rättspraxis. De tar också upp det 
regelverk utöver lagen som Lysekils kommun beslutat samt rutiner och 
tillvägagångssätt hur ärenden om färdtjänst, riksfärdtjänst och arbetsresor ska 
handläggas.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-03 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-11-07, § 189 med bilagor     

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppdaterade riktlinjer 
för färdtjänst och riksfärdtjänst.  

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 17 Dnr 2020-000014  

Utbetalning av partistöd 2020 
Sammanfattning 
Enligt reglerna för partistöd ska utbetalning av partistöd ske under februari månad 
efter beslut i kommunfullmäktige.  

Det lokala partistödet i Lysekils kommun betalas ut till partier som är 
representerade i kommunfullmäktige. Enligt reglerna ska beloppen avseende 
grundstöd och mandatstöd justeras utifrån prisbasbeloppets förändringar. 
Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kronor och det innebär att grundstödet höjs till 
8 504 kronor, och mandatstödet till 11 692 kronor.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-02     

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för år 2020 ska 
utgå till de politiska partierna i fullmäktige i enlighet med redovisat förslag.     

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 18 Dnr 2019-000494  

Revidering av biblioteksplan för Lysekils kommun 2019-2022 
Sammanfattning 
Kulturenheten inom utbildningsförvaltningen har arbetat fram en revidering av 
kommunens biblioteksplan för åren 2019–2022.  

Biblioteksplanen är ett dokument som beskriver hur kommunen ska uppfylla målen 
för biblioteksverksamheten. Planen ska också tydliggöra syftet med och behovet av 
bibliotekens roll i ett demokratiskt samhälle som förändras i snabb takt där den 
fysiska och digitala mötesplatsen får en allt större betydelse. 

Alla kommuner och landsting ska enligt lag (2013: 801, 17§) ha en biblioteksplan och 
den ska revideras under varje mandatperiod.      

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-02 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-12-16, § 96 med bilagor     

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderad 
biblioteksplan för Lysekils kommun 2019-2022.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 19 Dnr 2019-000418  

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktiges presidium 
tagit fram förslag till reviderad arbetsordning. Arbetsordningen har bland annat 
anpassats efter den nya kommunallagen. 

I arbetet med revideringen har förvaltningen använt sig av underlaget för lokala 
bedömningar från Sveriges kommuner och Regioner (SKR) daterad oktober 2019. 

Fullmäktiges arbetsordning har förutom språkliga egenskaper och hänvisningar till 
kommunallagen så är det i huvudsak under rubrikerna” Motioner” och 
”Medborgarförslag” som den största revideringen är gjord.      

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-10   
Reviderad arbetsordning för fullmäktige   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag, att kommunens värdegrund infogas i 
inledningen av arbetsordningen, ”Arbetet i kommunfullmäktige ska präglas av 
kommunens värdegrund Öppet – Enkelt - Värdigt vilket innebär: 

• Vara Öppen med fakta, transparent i arbetet, redovisa resultat, våga blotta 
brister  

• Vara Enkel att nå, vara hjälpsam, erbjuda det stöd som efterfrågas  

• Vara Värdig genom att möta med vänligt bemötande och ett gott 
förhållningssätt” 

Beslutsgång 
Ordförande frågan om kommunstyrelsen kan föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa förslaget till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige med Ronald 
Rombrants tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen godkänner förlaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa förslaget till reviderad 
arbetsordning för kommunfullmäktige med tillägg från Ronald Rombrant.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 20 Dnr 2019-000500  

Revidering av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster 2019 
Sammanfattning 
LEVA i Lysekil AB har i skrivelser föreslagit revidering samt ett förtydligande av 
verksamhetsområden för allmänna vattentjänster.   

Revidering av Lysekils kommun verksamhetsområden för allmänna vattentjänster 
görs i enlighet med Lagen om vattentjänster (2006:412 LAV). 

Kommunstyrelseförvaltningen har stämt av förslaget från LEVA i Lysekil AB med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och de har inget att erinra mot revideringarna.     

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-02 
Protokoll från LEVA i Lysekil AB med handlingar med fastighetsförteckning och 
kartbilagor     

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revidering av 
verksamhetsområden för allmänna vattentjänster.      
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Kommunfullmäktige 
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§ 21 Dnr 2020-000015  

Gemensamt ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Styrelsen i Lysekils Stadshus AB beslutade 2020-01-15 att föreslå 
kommunfullmäktige att anta ett nytt gemensamt ägardirektiv för bolag ägda av 
Lysekils kommun. 

Förändringarna i förslaget till nytt gemensamt ägardirektiv handlar främst om att 
kommunens vision och utvecklingsmål ska gälla även för bolagen, frågor avseende 
personalpolitik tydliggörs och ett avsnitt om krisberedskap är tillagt.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-14 
Gemensamt ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun 
Protokoll från Lysekils Stadshus AB 2020-01-15    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Att återremittera ärendet för tydliggörande av fördelningen 
mellan kommunstyrelsen och Lysekils Stadshus AB vad gäller ansvar, roller och 
uppgifter när det gäller uppsiktsplikten. 

Ricard Söderberg (S): Avslag på Ronald Rombrants förslag om återremiss, bifall till 
förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 

Ordförande frågar därefter på Ricard Söderbergs förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta gemensamt ägardirektiv för 
bolag ägda av Lysekils kommun.   

Reservation 
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut  
2020-01-29 – Gemensamt ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun.  
 
 
Återremissyrkandet hade sin grund i att det finns formuleringar i förslaget till 
ägardirektiv som är oklara när det gäller uppsiktsplikten. Obesvarade frågor: Hur 
definieras uppsiktsplikten (nödvändigt att ha klarhet i om ansvar ska delas/fördelas) 
i Lysekils kommun? Vad ansvarar kommunstyrelsen för? Vad ansvarar styrelsen i 
Stadshus AB för?   
 
Förslaget om ”Gemensamt ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun” är 
förmodligen kommunens viktigaste styrdokument när det gäller styrningen och 
ledningen av kommunens helägda bolag. Därför är det viktigt att detta 
styrdokument är fritt från formuleringar som kan misstolkas eller som är otydliga.  
 
Kommunstyrelsen har tagit emot revisionens rapport ”Kommunstyrelsens uppsikt 
över socialnämnden dec 2019” (dnr LKS 2020-000034). Kommunstyrelsen får 
skarp kritik för bristande uppsikt, revisorerna skriver bland annat: ”de identifierade 
bristerna avseende kommunstyrelsens uppsikt som mycket anmärkningsvärda.” 
 
Mot bakgrund av kritiken avseende kommunstyrelsens uppsikt av en nämnd finns 
det inga skäl att tro att uppsikten av de kommunägda företagen sköts på ett 
acceptabelt sätt. Därför bör vi vara särskilt kritiska när förslag om gemensamt 
ägardirektiv ska föreslås fullmäktige. 
 
Enligt kommunallagen är det kommunstyrelsen som ska ha uppsikt över 
de kommunägda företagen.  
 
Å ena sidan uttrycks det i kommunstyrelsens reglemente att kommunstyrelsen ska 
ha uppsikt över företagen. Å andra sidan yttrycks något mycket mer begränsat i det 
gemensamma ägardirektivet (se 3.2 Ledningsfunktioner): ….kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt omfattas endast av att pröva om verksamheten i bolagen 
bedrivs i enlighet med det kommunala ändamålet och de kommunala 
befogenheterna. 
 
Uppsiktsplikten över de kommunala företagen handlar om mer än om att ”bara” att 
bocka av frågan om ändamål och befogenhet. Som det formuleras i förslaget till 
ägardirektiv måste styrelsen i Stadshus AB försöka tolka vad som åligger den. 
Eftersom det saknas en definition vad begreppet ”uppsiktsplikt” i Lysekils kommun 
betyder måste styrelsen för Stadshus AB gissa sig fram till vad fullmäktige förväntar 
sig av styrelsen. Risken är uppenbar att uppsiktsansvaret faller mellan bolagets och 
kommunstyrelsen stolar. 
 
Som nämnts, det är viktigt att detta styrdokument är fritt från formuleringar som 
kan misstolkas eller som är otydliga. Avsnitt 3.2 Ledningsfunktioner bör rent 
språkligt ges ytterligare en översyn av kommunstyrelsen. 
 
 
Ronald Rombrant (LP) 
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§ 22 Dnr 2020-000026  

Ägardirektiv och bolagsordning för Lysekil Stadshus AB 
Sammanfattning 
Styrelsen i Lysekils Stadshus AB beslutade 2020-01-15 att föreslå 
kommunfullmäktige att anta ett nytt specifikt ägardirektiv samt reviderad 
bolagsordning för Lysekils Stadshus AB.  

Förändringarna i förslaget till nytt ägardirektiv handlar främst om förtydliganden av 
moderbolagets samordningsuppdrag samt att ekonomiska mål har formulerats. I 
bolagsordningen handlar det om styrelsens sammansättning samt att principiella 
beslut ska underställas kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-14 
Specifikt ägardirektiv för Lysekils Stadshus AB 
Bolagsordning för Lysekils Stadshus AB 
Protokoll från Lysekils Stadshus AB 2020-01-15     

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta specifikt ägardirektiv samt 
bolagsordning för Lysekils Stadshus AB.   

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 23 Dnr 2020-000016  

Ägardirektiv och bolagsordning för LEVA i Lysekil AB 
Sammanfattning 
Styrelsen i Lysekils Stadshus AB beslutade 2020-01-15 att föreslå 
kommunfullmäktige att anta ett nytt specifikt ägardirektiv samt reviderad 
bolagsordning för LEVA i Lysekil AB.  

Förändringarna i förslaget till nytt ägardirektiv handlar främst om förtydliganden av 
skrivningen om bolagets ändamål. Bland annat har inriktningen om att hålla en låg 
avgiftsnivå kompletterats med att detta inte får äventyra leveranssäkerheten, 
möjligheterna till nödvändiga investeringar eller förmågan att leva upp till 
myndighetskrav. De ekonomiska målen har formulerats om med avseende på att 
avkastningskravet beräknas på totalt kapital samt förtydliganden om att VA-
verksamheten i det nybildade dotterbolaget LEVA Vatten AB inte har något 
avkastningskrav eller soliditetsmål. I bolagsordningen handlar det om anpassning av 
texten om föremålet för bolagets verksamhet till förändringarna i ägardirektivet.    

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-14 
Specifikt ägardirektiv för LEVA i Lysekil AB 
Bolagsordning för LEVA i Lysekil AB 
Protokoll från Lysekils Stadshus AB 2020-01-15     

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta specifikt ägardirektiv samt 
bolagsordning för LEVA i Lysekil AB.   

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 24 Dnr 2020-000018  

Ägardirektiv och bolagsordning för Havets Hus i Lysekil AB 
Sammanfattning 
Styrelsen i Lysekils Stadshus AB beslutade 2020-01-15 att föreslå 
kommunfullmäktige att anta ett nytt specifikt ägardirektiv samt reviderad 
bolagsordning för Lysekils Havets Hus i Lysekil AB.  

Förändringarna i förslaget till nytt ägardirektiv handlar främst om förtydliganden av 
bolagets ändamål och inriktning med att kommunen äger bolaget för att vara aktiv 
inom besöksnäringen samt formuleringarna om bevarandearbete och relationen till 
undervisning och forskning. Vidare har det ekonomiska målet formulerats om 
innebärande att det inte ställs något specifikt avkastningskrav på bolaget, utan 
verksamheten ska generera ett resultat som är tillräckligt för att minst bibehålla det 
egna kapitalet utan koncernbidrag eller aktieägartillskott. Inga krav på utdelning 
från ägaren. I bolagsordningen har skrivningen om lokaliserings-, självkostnads- och 
likställighetsprinciperna tagits bort då de inte är relevanta för den verksamhet 
bolaget bedriver.     

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-14 
Specifikt ägardirektiv för Havets Hus i Lysekil AB 
Bolagsordning för Havets Hus i Lysekil AB 
Protokoll från Lysekils Stadshus AB 2020-01-15     

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta specifikt ägardirektiv samt 
bolagsordning för Havets Hus i Lysekil AB.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 25 Dnr 2020-000017  

Ägardirektiv och bolagsordning för LysekilsBostäder AB 
Sammanfattning 
Styrelsen i Lysekils Stadshus AB beslutade 2020-01-15 att föreslå 
kommunfullmäktige att anta ett nytt specifikt ägardirektiv samt reviderad 
bolagsordning för LysekilsBostäder AB.  

Förändringarna i förslaget till nytt ägardirektiv handlar främst om förtydliganden av 
bolagets mandat när det gäller förvärv och försäljningar av fastigheter, att en 
marknadsvärdering av fastighetsbeståndet ska genomföras vartannat år samt att 
avkastningskravet har formulerats om. I bolagsordningen handlar det om 
marginella textmässiga förändringar.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-14 
Specifikt ägardirektiv för LysekilsBostäder AB 
Bolagsordning för LysekilsBostäder AB 
Protokoll från Lysekils Stadshus AB 2020-01-15    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Yngve Berlin (K): Återremiss för översyn av punkten om att bolaget själva, under ett 
kalenderår kan besluta om förvärv eller försäljningar av fastigheter motsvarande 
maximalt 10 procent av det bokförda värdet. 

Ricard Söderberg (S): Återremiss för att undersöka hur principiell beskaffenhet kan 
tydliggöras.  

Ulf Hanstål (M), Fredrik Häller (LP) och Ronald Rombrant (LP): Bifall till 
förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst för återremiss 

Nej-röst för att avgöra ärendet idag 

Omröstningsresultat 
Med 5 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att återremittera 
ärendet. 
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Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 
Jan-Olof Johansson  S X   

Maria Granberg MP X   

Ronald Rombrant LP  X  

Ricard Söderberg S X   

Roger Siverbrant S X   

Fredrik Häller LP  X  

Ulf Hanstål M  X  

Christoffer Zakariasson SD  X  

Yngve Berlin K X   
Summa  5 4  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.   

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 26 Dnr 2014-000153  

Svar på motion om att bygga en cykelbana mellan Lysekil och Brastad 
Sammanfattning 
I en motion från Inge Löfgren (MP) föreslås att kommunen ska prioritera 
planerandet av en GC-bana mellan Lysekil och Brastad. Cykelbana bör enligt 
motionären planeras på den norra och västra sidan av länsväg 162 eftersom det är 
samma sida som alla skolor och de flesta bostäder ligger.  

Oavsett frågan om placering av en eventuell gång- och cykelväg, ser Lysekils 
kommun positivt på en cykelbana mellan de två tätorterna men avvaktar 
Trafikverkets beslut gällande Lysekilsbanan framtid. Detta för att undvika 
dubbelarbete och eventuella onödiga kostnader.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-02 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-03-27, § 41     

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad 
med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens tjänsteskrivelse.   

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 27 Dnr 2015-000088  

Svar på motion om att tydliggöra kommunfullmäktige som plats för 
ansvarsprövning 
Sammanfattning 
Fredrik Lundqvist (LP) föreslår i en motion att en stående punkt för revisorerna 
införs på fullmäktiges dagordning. Anledningen till detta är att frågan om 
fullmäktiges uppgift gällande ansvarsprövning skulle bli mer tydlig om detta lyftes 
kontinuerligt under året.  

Då revisorerna i praktiken har en stående inbjudan att i samband med 
uppföljningsrapporterna (U1-U4) samt årsrapporten, möta fullmäktiges presidium 
anser såväl fullmäktiges presidium som revisorerna själva att detta är tillräckligt. 
Det föreligger därför inget reellt behov av en stående punkt för revisorerna vid 
fullmäktiges sammanträden.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-02 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-03-26, § 22     

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.   

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 28 Dnr 2014-000544  

Svar på motion om medverkan till levande sten- och ölandskap 
Sammanfattning 
Fredrik Lundqvist (LP), Thomas Falk (LP) och Tomas Andreasson (LP) har i en 
motion 2014-12-08 föreslagit medverkan till ett levande sten- och ölandskap genom 
att: 

• Planera för föreningar och enskilda som vill göra en insats för ett levande 
sten- och ölandskap.  

• Att bestämma lämpliga platser och gärna i samband med de städdagar som 
sker på våren.  

• Att beakta motionärens förslag vid revidering av naturvårdsplanen.   

Lysekils kommun bedriver sedan flera år tillbaka strandstädning, slyröjning och 
röjning av skogspartier längs exempelvis kuststigen. Detta arbete sker till viss del i 
samarbete med tex idrottsföreningar och kommunens arbetsmarknadsenhet. En del 
av strandstädningen utförs även av enskilda medborgare som på frivillig basis 
plockar skräp från stränder och kustområden.  

Det kan vidare konstateras att kommunfullmäktige 2019-12-11 antog Lysekils 
kommuns grönstrategi vilken i stort kan anses omfatta motionärernas förslag och är 
en del i kommunens pågående arbete.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-02 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-12-18, § 44     

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad 
med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens tjänsteskrivelse.    

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 29 Dnr 2019-000148  

Svar på motion om att entlediga socialnämnden 
Sammanfattning 
Ulf Hanstål, (M) föreslår i en motion 2019-04-11 att kommunfullmäktige ska 
entlediga socialnämnden och att kommunstyrelsen inrättar ett utskott för att 
hantera socialnämndens frågor samt att utöka kommunstyrelsen med två ledamöter 
med ersättare. Vidare föreslås att kommunstyrelsen med hänsyn till den stora 
förändringen av verksamhetsområdet helt väljs om.      

Enligt kommunallagen, 4 kap. 10 § får kommunfullmäktige återkalla uppdragen för 
samtliga förtroendevalda under vissa förutsättningar. Dessa förutsättningar är 
emellertid, och var inte, uppfyllda. Detta kombinerat med att kommunfullmäktige 
2019-05-15, § 43 beslutade att bevilja socialnämnden ansvarsfrihet innebär att 
motionen bör avslås.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-02 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-04-17, § 37     

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 30 Dnr 2016-000440  

Svar på motion om belysning vid Vikarvet 
Sammanfattning 
Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion föreslagit att kommunen tar upp en 
dialog med museiföreningen gällande utökad belysning vid Vikarvet.   

Kommunens tekniska avdelning arbetar aktivt med att förbättra belysningen på 
allmänna platser och gångstråk. Inte minst ur ett trygghetsskapande syfte är 
belysning viktig och det har gjorts och görs insatser kring detta i samråd med 
Lysekils kommuns säkerhetsstrateg.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska avdelningen, har för avsikt att kontakta 
föreningen Vikarvet Kulturhistoriskt Sällskap för vidare diskussion avseende 
eventuell belysning under 2020. Vad gäller åtgärder av detta slag finns dock en 
prioriteringsordning att förhålla sig till.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-02 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-06-22, § 111     

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad 
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.  

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 31 Dnr 2014-000073  

Svar på motion om att utreda förutsättningarna att införa fria 
kollektivtrafikresor för pensionärer med lika regler i hela regionen 
Sammanfattning 
Roland Karlsson (L) har i en motion föreslagit att Lysekils kommun söker samarbete 
med Fyrbodals kommunalförbund för att gemensamt göra en framställan till Västra 
Götalandsregionen om att utreda möjligheterna att införa fria kollektivtrafikresor 
med lika regelverk i hela regionen.  

Sedan motionen lades har Västra Götalandsregionen tagit beslut om att införa ny 
zonindelning för kollektivtrafiken samt fattat beslut om vilka principer som ska gälla 
för biljetter och sortiment i den nya zonindelningen. Utifrån de nya priserna som 
beslutas i april 2020 kommer Västtrafik att behöva skriva om seniorkortsavtalen 
med respektive kommun. Detta för att avtalen baseras på kalkylerna tillhörande de 
nuvarande seniorkorten. Västtrafik passar även på att uppdatera avtalen och dess 
bilagor i samband med omskrivningen.  

Fram till januari 2021 är det därför stopp för ändringar i befintligt seniorkorts-
erbjudande. Det är inte heller möjligt att starta upp nya avtal enligt det 
informationsbrev från Västtrafik som gått ut till kommunerna den 8 oktober 2019.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-03 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-03-27, § 37     

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad 
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.  
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§ 32 Dnr 2018-000217  

Svar på motion om upptagningsplats för båtar i Södra Hamnen 
Sammanfattning 
Motionären föreslår att kommunen tar fram ett förslag till att en upptagningsplats 
och ramp för fritidsbåtar anläggs i södra hamnen.  

Kommunstyrelseförvaltningen menar att motionens intention är viktig, att en 
kustkommun bör ha de faciliteter som efterfrågas gällande marin- och båtliv.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens har i remissvar dock framfört att det idag finns en 
kommunal sjösättningsramp i Valbodalen som används frekvent. Kommunens 
småbåtsavdelning har emellertid inte fått indikationer om att det skulle vara så hårt 
tryck på rampen att det föranleder ytterligare sjösättningsramper i kommunen. Det 
saknas dessutom ekonomiska resurser för att bygga en ny ramp i Södra Hamnen. 

Den sjösättningsramp som finns i Valbodalen genomgick under 2016 en 
upprustning och anses idag vara en säker och anpassningsbar ramp för mindre och 
större båtar, vilket bedöms kunna möta behovet och efterfrågan.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-02 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-04-19, § 57     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Häller (LP): Återremiss för att komplettera svaret med upptagningsplats av 
båtlyft med kranbil. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras.   
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§ 33 Dnr 2019-000382  

Svar på medborgarförslag att plantera träd i Lysekil 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom 2019-10-17 föreslås att kommunen ska plantera 
träd längs hela Kungsgatan. Som alternativ anges vägghängande växtlighet.   

Såväl samhällsbyggnadsförvaltningen som kommunstyrelseförvaltningen tycker 
medborgarförslaget är positivt, men konstaterar samtidigt att på Kungsgatan saknas 
tillräckligt med markyta för plantering av träd. Detta till stor del beroende på att det 
idag går biltrafik där. Det finns också relativt många VA-ledningar i marken vilket 
försvårar plantering. Sett till växtlighet är gatan idag i princip kal och kommunen 
har därför sedan en tid börjat titta på eventuella lösningar med växtlighet som 
hänger på stolpar, eller i stora urnor vilket även föreslås i medborgarförslaget.  

Förslaget om vägghängda krukor som alternativ är en bra idé men är ingen fråga 
primärt för kommunen utan en fråga för berörda fastighetsägare.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-02 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget 
anses besvarat i enlighet med vad som anförs i tjänsteskrivelsen.  
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Kommunfullmäktige 
 
 
 



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2020-01-29 
 

46 (46) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 34 Dnr 2012-000359  

Svar på medborgarförslag-Trottoar förbi Gullmarsskolans parkering på 
Norra Kvarngatan 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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