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§1

Dnr 2020-000021

Avsägelser som ersättare i socialnämnden
Sammanfattning
Nigel Bourne (MP) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
socialnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Nigel Bourne 2020-01-28
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen samt tackar Nigel Bourne för
nedlagt arbete.

Beslutet skickas till
Nigel Bourne
Löneenheten
Nämndsekreteraren
Kommunsekreteraren

Justerare

Utdragsbestyrkande

5 (34)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§2
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Dnr 2020-000020

Fyllnadsval som ersättare i socialnämnden
Sammanfattning
Maria Granberg (MP) nominerar Camilla Sundberg (MP) som ny ersättare efter
Nigel Bourne.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Camilla Sundberg till ny ersättare i
socialnämnden.

Beslutet skickas till
Camilla Sundberg
Löneenheten
Nämndsekreterare
Kommunsekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§3

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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-01-29, § 13
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-22
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP): Ändringsförslag, 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.
Tilläggsförslag, 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.
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, avslag på Ronald
Rombrants tilläggsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants
ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv.
Skriftlig reservation
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot kommunfullmäktiges beslut
2020-02-12 – Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv.
I de föreslagna riktlinjerna föreslås att resultatmålet, egenfinansieringsgraden vid
investeringar och exploateringsverksamheten ska beräknas över en rullande 10årsperiod. 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)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§4

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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-01-29, § 14
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-22
Riktlinjer för ekonomistyrning för Lysekils kommun
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP): Ändringsförslag att stycket om ”Bokslutsberedning” utgår
ur riktlinjerna.
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till riktlinjer för
ekonomistyrning.
Skriftlig reservation
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot kommunfullmäktiges beslut
2020-02-12 – Riktlinjer för ekonomistyrning för Lysekils kommun.
Lysekilspartiet 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 på grund av
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)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§5

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 hänvisningarna
till kommunallagen är det i huvudsak under rubrikerna” Motioner” och
”Medborgarförslag” som den största revideringen är gjord.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-01-29, § 19
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-10
Reviderad arbetsordning för fullmäktige
Förslag till beslut på sammanträdet
Annette Calner (LP) och Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§6

2020-02-12

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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-01-29, § 17
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-02
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år 2020 ska utgå till de politiska
partierna i fullmäktige i enlighet med redovisat förslag.

Beslutet skickas till
Samtliga partier
Ekonomiavdelningen för utbetalning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§7

2020-02-12

Dnr 2019-000441

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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-01-29, § 16
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-03
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-11-07, § 189 med bilagor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner uppdaterade riktlinjer för färdtjänst och
riksfärdtjänst.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§8

2020-02-12

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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-01-29, § 18
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-02
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-12-16, § 96 med bilagor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner reviderad biblioteksplan för Lysekils kommun
2019-2022.

Beslutet skickas till
Kulturenheten
Utbildningsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§9

2020-02-12

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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-01-29, § 20
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-02
Protokoll från LEVA i Lysekil AB med handlingar med fastighetsförteckning och
kartbilagor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner revidering av verksamhetsområden för allmänna
vattentjänster.

Beslutet skickas till
LEVA i Lysekil AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 10

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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-01-29, § 21
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
Jan-Olof Johansson (S) och Ronald Rombrant (LP): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar gemensamt ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils
kommun.
Protokollsanteckning
Ronald Rombrant (LP) lämnar följande protokollsanteckning:
Enligt kommunallagen är det kommunstyrelsen som ska ha uppsikt över de
kommunägda företagen.
När man läser detta förslag till ägardirektiv är det underförstått att styrelsen för
Lysekils Stadshus AB ska fullgöra en stor del av uppsiktsikten gentemot kommunens
helägda företag.
Eftersom det inte är tydliggjort vad uppsikt i Lysekils kommun innebär finns det en
uppenbar risk att viktiga uppgifter faller mallen stolarna.
Det är inte läge att här och nu i kommunfullmäktige att yrka på återremiss, istället
får kommunstyrelsen istället ta sig an att för det första klargöra/definiera vad vi i
Lysekils kommun menar med uppsikt och för det andra därefter att göra en
bedömning om korrigeringar i ägardirektiv, reglementen och i andra styrdokument
behöver vidtas.
Beslutet skickas till
Samtliga bolag
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 11

2020-02-12

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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-01-29, § 22
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-14
Specifikt ägardirektiv för Lysekils Stadshus AB
Bolagsordning för Lysekils Stadshus AB
Protokoll från Lysekils Stadshus AB 2020-01-15
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar specifikt ägardirektiv samt bolagsordning för Lysekils
Stadshus AB.

Beslutet skickas till
Lysekils Stadshus AB
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 12

2020-02-12

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 VAverksamheten 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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-01-29, § 23
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
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar specifikt ägardirektiv samt bolagsordning för LEVA i
Lysekil AB.

Beslutet skickas till
LEVA i Lysekil AB
Lysekils Stadshus AB
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 13

2020-02-12

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 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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-01-29, § 24
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
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar specifikt ägardirektiv samt bolagsordning för Havets Hus
i Lysekil AB.

Beslutet skickas till
Havets Hus i Lysekil AB
Lysekils Stadshus AB
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 14

2020-02-12

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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-01-29, § 26
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-02
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-03-27, § 41
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförs i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 15

2020-02-12

Dnr 2015-000088

Svar på motion om att tydliggöra kommunfullmäktige som plats för
ansvarsprövning
Sammanfattning
I en motion från Fredrik Lundqvist (LP) föreslås 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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-01-29, § 27
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-02
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-03-26, § 22
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslutet skickas till
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 16

2020-02-12

Dnr 2014-000544

Svar på motion om medverkan till levande sten- och ölandskap
Sammanfattning
Fredrik Lundqvist, Thomas Falk och Tomas Andreasson från Lysekilspartiet har i en
motion från 2014-12-08 föreslagit medverkan till ett levande sten- och ölandskap.
Detta 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.
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 till exempel 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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-01-29, § 28
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-02
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-12-18, § 44
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförs i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 17

2020-02-12

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 i nämndens verksamhetsområde 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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-01-29, § 29
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-02
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-04-17, § 37
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslutet skickas till
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Dnr 2016-000440

Svar på motion om belysning vid Vikarvet
Sammanfattning
Motionären har 2016-06-21 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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-01-29, § 30
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-02
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-06-22, § 111
Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Strömwall (L): Att motionen anses bifallen
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Ann-Charlotte Strömwalls förslag
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst till Ann-Charlotte Strömwalls förslag
Omröstningsresultat
Med 21 ja-röster och 8 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag. (Bilaga 1)
Reservation
Ann-Charlotte Strömwall (L) anmäler skriftlig reservation.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 1
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Justerare
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Reservation från Ann-Charlotte Strömwall (L) mot kommunfullmäktiges beslut
2020-02-12 – Svar på motion om belysning vid Vikarvet.
Härmed reserverar jag mig mot förvaltningens förslag som vann I omröstningen I
Kommunfullmäktige onsdagen den 12 februari. Min motion om ”Belysning vid
Vikarvet ” behandlades på punkt 18 och mitt förslag och yrkande var att motionen
skulle anses BIFALLEN!
Det sades mig att det var förvaltningens förslag: BESVARAD som gällde!
Då jag tillhört Kommunfullmäktigeförsamlingen i över 40 år har jag en egen
erfarenhet av nomenklaturen i motionsbehandlingen, orden avslag, besvarad och
bifallen är ju praxis.
När min motion behandlats har svaret blivit;
ATT (citat) Samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska avdelningen, har för avsikt att
kontakta föreningen Vikarvets Kulturhistoriska sällskap för vidare diskussion
avseende eventuell belysning under 2020. Vad gäller åtgärder av detta slag finns
dock en prioritetordning att förhålla sig till. (slut citat)
TACKSAM är jag för att motionen snabbt och på detta sätt besvarats, men att frånta
mig en ynka önskan om att få motionen BIFALLEN var för mycket begärt av
kamraterna i denna högst beslutande församlingen i kommunen. Därför denna min
reservation.
Jag kände ett vinddrag av den s.k ”Partipiskan” vid omröstningen.
Hela partier som Lysekils Partiet, Sverige Demokraterna, Moderaterna samt
Socialdemokraterna förutom två (S) ledamöter röstade mot mitt yrkande!
Däremot röstade Kommunisterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna på
att motionen skulle anses BIFALLEN!
Jag ställer mig frågan: Är nu detta prejudicerande så att inte någon motion kommer
att anses BIFALLEN i Lysekils Kommunfullmäktige?

Lysekil 20 02 14 (Alla hjärtan……………………………………………………………………………
Ann-Charlotte Strömwall, Liberalerna i Lysekil (L)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 19

2020-02-12

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
seniorkortserbjudande. 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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-01-29, § 31
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-03
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-03-27, § 37
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 20

2020-02-12

Dnr 2019-000382

Svar på medborgarförslag att plantera träd i Lysekil
Sammanfattning
I ett medborgarförslag som inkom 2019-10-17 föreslås kommunen att plantera träd
längs hela Kungsgatan. Som alternativ anges vägghängande växtlighet.
Såväl samhällsbyggnadsförvaltningen som kommunstyrelseförvaltningen tycker
medborgarförslaget är positivt, men konstaterar samtidigt att Kungsgatan saknar
tillräckligt med markyta för plantering av träd. Detta till stor del beroende på att det
finns biltrafik samt att det finns många VA-ledningar i marken som 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
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-01-29, § 33
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-02
Medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat i enlighet med
vad som anförs i tjänsteskrivelsen.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 21

2020-02-12

Dnr 2019-000480

Motion från Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M) om framtagande
av en dokumenterad och kvalitetssäkrad investeringsprocess
Sammanfattning
Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M) har i en motion föreslagit att ta fram en
dokumenterad och kvalitetssäkrad investeringsprocess.
Beslutsunderlag
Motion 2019-12-11
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Motionärerna
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 22

2020-02-12

Dnr 2019-000479

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående
översiktsplanearbetet
Sammanfattning
Ronald Rombrant (LP) har i en interpellation 2019-12-11 ställt följande frågor till
kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S):
Det är kommunstyrelsens ansvar att lotsa en ny översiktsplan till
kommunfullmäktige. Vi har nu snart hållit på i fem år och den politiska
förankringen/det politiska deltagandet är i praktiken noll. Det är tyst som i graven
från styrets sida när det kommer till översiktsplanearbete.
1. Är du nöjd med vad som har åstadkommits och med den takt
översiktsplanearbetet har framskridit?
2. Vad är grundorsakerna till att översiktsplanearbetet på politisk nivå är så
livlöst och totalt utan energi?
3. Vad avser du att göra för att få liv i översiktsplanearbetet och säkerställa att
tidsplanerna hålls?

Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) lämnar följande
svar:
Efter valet 2014 beslutade kommunfullmäktige att inte aktualitetsförklara den
gällande översiktsplanen utan påbörja arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.
Vid en aktualitetsförklaring behåller man gällande översiktsplan och reviderar de
delar där man ser ett behov av att förnya dokumentet. Att arbeta fram en ny
översiktsplan tar oftast flera år då flera styrdokument ska omarbetas innan de ingår
som underlag till den nya översiktsplanen.
Arbetet med den nya översiktsplanen är indelat i tre delprojekt, program, samråd
och utställning. I mars 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om projektdirektiv för
delprojekt två, samråd. I projektdirektivet ingår även en tidplan för samrådsskedets
genomförande.
Tidplanen för framtagande av samrådshandling har inte hållits. Orsaker som
förvaltningen angett är att underlag till utredningar inte är färdigställda och att man
inte kunnat avropa tjänster för att genomföra utredningarna.
Miljökonsekvensanalysen är inte påbörjad utan har skjutits fram och ska göras i
slutet av delprojektet då samrådshandlingen sammanställs. Sammantaget har detta
lett till att tidpunkter för information, dialog och framtagande av samrådshandling
inte har kunnat hållas. Förvaltningen räknar med att de aktiviteter som skulle ha
genomförts under hösten kommer att genomföras under våren. Detta får till följd att
tidplanen fram till avslut av delprojekt två och start av delprojekt tre förskjuts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Svar på frågor.
1. Jag är nöjd med det arbete som har utförts och bedömt att ambitionen från
våra tjänstemän varit hög. Däremot kan jag inte vara nöjd med att uppgifter
skjutits fram och fått till följd att tidplanen inte hålls, även om skälen varit
starka.
2. En förutsättning för att politiker ska kunna delta aktivt i
översiktsplanearbetet är att handlingar tas fram till de aktiviteter som ska
genomföras. Detta har inte gjorts enligt uppgjord tidplan vilket styrt den
politiska aktiviteten. En orsak till tidsförskjutningen är de byten av
projektledare för ÖP-arbetet som gjorts. Vi är nu inne på vår tredje
projektledare. Under det första delprojektet har dock aktiviteter genomförts,
ibland med lågt deltagande från de politiska partierna. Partiernas närvaro
och deltagande i aktiviteter är en förutsättning om ÖP-arbetet ska uppfattas
som livligt och energiskt på politisk nivå.
3. Jag har tillsammans med ansvarig chef gått igenom samrådsdelen och
behoven för att arbetet ska gå framåt. Därutöver ska delprojektets tidplan
revideras och säkras.

Ronald Rombrant tackar för svaret.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 23

2020-02-12

Dnr 2019-000473

Fråga om LOV ställd till socialnämndens respektive kommunstyrelsens
ordförande
Sammanfattning
Ronald Rombrant (LP) har ställt fråga om LOV till socialnämndens respektive
kommunstyrelsens ordförande om hur går det med denna utredning och när räknar
ni med att återkomma med ett förslag till kommunfullmäktige.
Hur går det med denna utredning och när räknar ni med att återkomma med ett
förslag till kommunfullmäktige?

Kommunstyrelsens ordförande och socialnämndens ordförande svarar
följande:
Vid kommunfullmäktiges möte den 20 september 2018 behandlades en motion med
förslag om att kommunen skall utreda möjligheterna att tillämpa lagen om
valfrihetssystem inom lämpliga områden.
Kommunfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad med hänvisning till
förvaltningens tjänsteskrivelse och gav socialnämnden tillsammans med
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för införandet
av LOV.
I den tjänsteskrivelse som fullmäktige ställde sig bakom beskrivs bland annat att
LOV ökar den enskildes möjlighet att välja utförare men också att LOV skapar mer
administration samt merarbete för biståndshandläggarna. Därför menar
förvaltningen att frågan om att erbjuda LOV är såväl en politisk som ekonomisk
fråga och att mer underlag krävs för en fortsatt diskussion i frågan.
Kommunstyrelseförvaltingens administrative chef och socialchefen räknar med att
de kan överlämna utredningen till socialnämnden i april 2020. Efter nämndens
behandling lämnas utredningen till kommunstyrelsen för beredning till
kommunfullmäktige.
Ronald Rombrant tackar för svaret.
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 24

2020-02-12

Dnr 2020-000005

Anmälningsärende till kommunfullmäktige 2020-02-12
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende i protokoll 2020-02-12:
•

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

•

Anmälan till initiativet Fossilfritt Sverige

•

Revisionsrapport från PwC Kommunstyrelsens uppsikt över socialnämnden
Lysekils 2019-12-09

•

Revisionsrapport från PwC Privata utförare - kommunens insyn och
uppföljning Lysekil 2019-12-09

•

Fullständig renhållningstaxa Lysekil 2020

•

Räknefel i kommunfullmäktiges beslut 2019-12-11, Arbetslivsförvaltningens
budget

•

Protokollsutdrag från miljönämnden i mellersta Bohuslän § 79 - Uppräkning
av miljönämndens timavgift med index

•

Inspektionsprotokoll från länsstyrelsen Västra Götaland 2019-11-04, Inspektion
enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen
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