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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdestid:

2018-05-17

Kl. 17.30-20.45
Ajournering kl. 19.45-20.00

Lokal:

Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus

Beslutande
Se sid 2.
Tjänstemän:

Övriga:

Mari-Louise Dunert, sekreterare
Eva-Marie Magnusson, ekonomichef § 68

Michael Persson, kommunrevisionen § 69

Paragrafer:

61-90

Sekreterare:

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

Ordförande:

……………………………………………………….
Sven-Gunnar Gunnarsson

Justerare:

……………………………………………………….
Fredrik Häller
……………………………………………………….
Anette Björmander

ANSLAGSBEVIS:
Nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen
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Justeringsdatum:
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2018-05-25

Anslagets nedtagande:

2018-06-16

Bevis om tillkännagivande av justering:
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BESLUTANDE:
Ledamöter
Jan-Olof Johansson (S)
Christina Gustafson (S)
Klas-Göran Henriksson (S)
Siw Linnér (S)
Anette Björmander (S)
Anders C Nilsson (S)
Siw Lycke (C)
Ann-Charlotte Strömwall (L)
Lars Björneld (L)
Yngve Larsson (L)
Marthin Hermansson (V)
Håkan Smedja (V) §§ 66-90
Yngve Berlin (K)
Britt-Marie Kjellgren (K)
Ronald Rombrant (LP)
Jeanette Janson (LP)
Anders Friberg (LP), ersätter Annbritt Jarnedal (LP)
Lars-Olof Stilgård (LP)
Fredrik Häller (LP)
Patrik Saving (LP)
Fredrik Lundqvist (LP) §§ 61-69
Katja Norén (MP)
Inge Löfgren (MP)
Mats Karlsson (M)
Marita Fermell-Lagrell (M)
Richard Åkerman (M)
Sven-Gunnar Gunnarsson (S)

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

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-05-17

§ 61
Avsägelse som ersättare i RAMBO AB
Dnr:

LKS 2014-542

Claes-Göran Strömwall (L) har i en skrivelse 2018-04-24 avsagt sig uppdraget som
ersättare i RAMBO AB.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Claes-Göran Strömwall
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts.
Kommunfullmäktige beslutar att översända ärendet till valberedningen.
Beslutet skickas till
Claes-Göran Strömwall
RAMBO AB/VD
Nämndsekreterarna/Troman

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-05-17

§ 62
Avsägelse som ersättare i Havets Hus i Lysekil AB
Dnr:

LKS 2014-542

Fredrik Norén har i en skrivelse 2018-05-16 avsagt sig uppdraget som ersättare i
Havets Hus i Lysekil AB.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Fredrik Norén
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts.
Beslutet skickas till
Fredrik Norén
Havets Hus i Lysekil AB/VD
Nämndsekreterarna/Troman

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-05-17

§ 63
Fyllnadsval till Havets Hus i Lysekil AB
Dnr: 2014-542
Fyllnadsval som ersättare till Havets Hus i Lysekil AB ska genomföras.
Nominering
Klas-Göran Henriksson nominerar:
Anders Söfting som ersättare i Havets Hus i Lysekils AB.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Anders Söfting som ersättare i Havets Hus i
Lysekils AB fram till bolagsstämman 2019.
Beslutet skickas till
Anders Söfting
Havets Hus i Lysekil AB/VD
Nämndsekreterarna/Troman

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-05-17

§ 64
Fyllnadsval till Lysekils Hamnen AB
Dnr: 2014-542
Fyllnadsval som ersättare till Lysekils Hamn AB ska genomföras.
Nominering
Siw Lycke nominerar:
Carina Granat (C) som ersättare i Lysekils Hamn AB.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Carina Granat som ersättare i Lysekils Hamn
AB fram till bolagsstämman 2019.
Beslutet skickas till
Carina Granat
Lysekils Hamn AB/VD
Nämndsekreterarna/Troman

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-05-17

§ 65
Fyllnadsval till nämnder och styrelser
Dnr: 2014-455
Fyllnadsval som ersättare i kommunstyrelsen och utbildningsnämnden ska
genomföras.
Nominering
Lars Björneld (L) nominerar:
Håkan Kindstedt (L) som ersättare i kommunstyrelsen
Britt-Marie Didriksson Burcher (L) som ersättare i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Håkan Kindstedt som ersättare i
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Britt-Marie Didriksson Burcher som ersättare i
utbildningsnämnden.
Beslutet skickas till
Håkan Kindstedt
Britt-Marie Didriksson Burcher
Nämndsekreterarna/Troman
Löneenheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-05-17

§ 66
Svar på medborgarförslag om tillfällig P-skiva
Dnr:

LKS 2016-492

I ett medborgarförslag från 2016 har förslagsställaren föreslagit om tillfällig P-skiva i
Lysekils kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-29, § 135 att remittera förslaget till
kommunstyrelsen.
Parkeringsfrågan är föremål för en regelbundet återkommande debatt i Lysekils
kommun. För att skapa en tydligare inriktning och långsiktighet i hur frågan ska
hanteras behövs en samlad parkeringsstrategi. Kommunstyrelsen gav därför
2018-01-31, § 17, samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till
parkeringsstrategier för Lysekils stad, Fiskebäckskil och Grundsund.
Medborgarförslagets frågeställningar kommer att behandlas i detta sammanhang.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-13
Medborgarförslag
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-09-29, § 135
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarad med hänvisning
till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren inkl. tjänsteskrivelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen inkl. medborgarförslaget

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-05-17

§ 67
Bokslutsberedning
Dnr:

LKS 2018-200

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska kommunstyrelsens
ledningsutskott genomföra en bokslutsberedning efter årsbokslutet i syfte att
fastställa respektive nämnd/styrelses ekonomiska resultat. Uppgår kommunens
resultat till minst två procent av kommunens totala budget kan överskjutande del av
resultatet balanseras till nämnd/styrelse påföljande år. Underskott ska enligt
regelverket överföras med 100 procent som eget kapital, dock maximalt två procent av
nämndens budget. Underskott ska täckas inom tre år.
Då kommunen som helhet inte uppfyller kraven på resultat, 2 procent av budget, är
det inte aktuellt med överföring av överskott till nästkommande år.
För socialnämndens del innebär regelverket att 7,3 mnkr av det totala underskottet på
22,4 mnkr för 2017 ska överföras och återställas inom tre år. Då nämnden är inne i ett
omställningsarbete och anpassning till budget 2018 bedöms ytterligare åtgärder för
att återställa underskott från 2017 inte vara lämpligt i dagsläget, utan beslut om detta
bör avvaktas till uppföljningsrapport 3 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-24, § 56
Protokollsutdrag från ledningsutskottet 2018-04-11, § 12
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-04
Yrkande
Fredrik Häller (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa respektive nämnds resultat för 2017. Mot
bakgrund av att socialnämnden prognosticerar ett underskott om ca 19 mnkr för 2018
föreslås ett tillfälligt avsteg från ekonomistyrningsprinciperna innebärande att
underskottet från 2017 inte behöver återställas.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-05-17

§ 68
Bokslut och årsredovisning 31 december 2017
Dnr:

LKS 2018-200

Lysekils kommuns resultat för 2017 blev 8,1 mnkr. För kommunkoncernen, vilken
innefattar Lysekils kommun, bolagskoncernen Lysekils Stadshus AB, Rambo AB samt
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän uppgick resultatet efter finansiella poster
till 30,1 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-28, § 39
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-21
Årsredovisning 2017 Lysekils kommun
Yrkande
Jan-Olof Johansson (S), Christina Gustafson (S), Mats Karlsson (M), Lars Björneld
(L), Yngve Berlin (K), Ronald Rombrant (LP), Marthin Hermansson (V), Anders C
Nilsson (S), Ann-Charlotte Strömwall (L) och Siw Lycke (C): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer 2017 års resultat- och balansräkning samt
förvaltningsberättelse.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomichefen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-05-17

§ 69
Revisionsberättelsen avseende 2017 års verksamhet samt fråga om
ansvarsfrihet
Dnr:

LKS 2018-256

Revisorerna i Lysekils kommun har 2018-04-10 överlämnat revisionsberättelsen för
år 2017 till kommunfullmäktige. I revisionsberättelsen riktar revisorerna kritik och
anmärkning mot socialnämnden för stora budgetunderskott samt bristande
ekonomistyrning och intern kontroll 2017.
Revisorerna riktar anmärkning mot kommunstyrelsen som brustit i sin tillsyn av
socialnämnden samt att styrelsen ännu inte har vidtagit tillräckliga åtgärder avseende
tidigare påtalade brister i kommunens jämställdhetsarbete.
I enlighet med kommunallagen (KL) 5 kap. 32 § ska fullmäktige alltid inhämta
förklaring från det organ eller den förtroendevalde mot vilken anmärkning är riktad.
Kommunstyrelsen och socialnämnder har yttrat sig över kritiken och anmärkningen.
Kommunrevisionen tillstyrker, att kommunfullmäktige beviljar ledamöter i styrelser
och nämnder ansvarsfrihet för år 2017.
Fullmäktige presidiet har utformat förslag till beslut som tillhandahölls i kallelsen.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens revisionsberättelse för år 2017 med granskningsrapporter
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-24, § 57
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-16
Protokoll från socialnämnden 2018-04-25, § 66
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-17 med bilagor
Yrkande
Ronald Rombrant (L): Bifall till fullmäktiges presidiums förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, kommunens nämnder
samt de enskilda förtroendevalda i dessa beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.
2. Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad revisorerna i Lysekils
kommun anfört rikta anmärkning mot kommunstyrelsen som brustit i sin
tillsyn av socialnämnden samt för att den ännu inte vidtagit tillräckliga
åtgärder för de brister som revisorerna framförde redan 2016 avseende
kommunens jämställdhetsarbete.
Fullmäktige riktar även kritik och anmärkning mot socialnämnden för det
stora budgetunderskottet samt bristande ekonomistyrning och intern kontroll.
3. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja de gemensamma nämnderna ITnämnden, miljönämnden i mellersta Bohuslän, lönenämnden och de
förtroendevalda i dessa ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-05-17

Det noteras till protokollet att de fullmäktigeledamöter som under 2017 varit
ledamöter eller ersättare i nämnd eller styrelse inte deltar i beslutet i fråga om den
egna nämnden eller styrelsen.
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
PwC
Samtliga nämnder och styrelser
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Lönenämnden
IT-nämnden
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelseförvaltningen

Ajournering
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 19.45–20.00.
Efter ajournering genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att
kommunfullmäktige är samlat med 25 ordinarie, 1 ersättare och 5 frånvarande.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-05-17

§ 70
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Dnr:

LKS 2018-244

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14 om förändrad nämndorganisation att gälla
från och med mandatperioden 2019 där byggnadsnämndens ansvar utvidgas och att
nämnden ombildas till en samhällsbyggnadsnämnd. Detta innebär att den nya
nämnden kommer att överta vissa frågor från kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen fick i uppdrag skriva fram förslag gällande
organisatoriskt ansvar, reglemente och arbetsformer för den blivande samhällsbyggnadsnämnden samt hanteringen av ärenden vid myndighetsutövning av
kommunens egna verksamheter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-24, § 58
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-03
Protokoll från kommunfullmäktige 2017-12-14, § 176
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Yrkande
Ronald Rombrant (LP): Avslag på kommunstyrelsens förslag.
Lars Björneld (L) och Anders C Nilsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag att
fastställa förslaget till reglemente för den blivande samhällsbyggnadsnämnden.
Inge Löfgren (MP): I första hand avslag på kommunstyrelsens förslag, i andra hand
att lägga plan- och bygglovsärenden i jävsnämnden samt att antagande av
detaljplaner ska vara hos kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants m.fl. förslag till
avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants
m.fl. förslag till avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till reglemente för den blivande
samhällsbyggnadsnämnden.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-05-17

Reservation
Inge Löfgren (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet.
Ronald Rombrant (LP) reserverar sig mot beslutet och avser att lämna skriftlig
reservation.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-05-17

RESERVATION från Ronald Rombrant (LP) mot kommunfullmäktiges beslut 201805-17 i ärendena 7, 8 och 9 om Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, inrättande
av jävsnämnd och reglemente för kommunstyrelsen.
Fullmäktige beslutade 2018-05-17 att överföra ansvar och uppgifter från
kommunstyrelsen till byggnadsnämnden (som kommer att byta namn till
samhällsbyggnadsnämnden) samt att inrätta en ny nämnd, jävsnämnden.
Lysekilspartiet är av åsikten att kommunen rent generellt framöver måste var mycket,
mycket återhållsam och kostnadsmedveten – en åsikt som inte minst får stöd i den
tuffa ekonomiska framtid som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tecknar för de
närmaste åren. Att då låta den politiska organisationen och den följande byråkratin
svälla ut mer än nödvändigt är enligt vårt förmenande fel väg att gå.
Vi menar att de uppgifter och det ansvar som nu ligger på kommunstyrelsen som
nämnd inte är några problem för kommunstyrelsen att hantera. Vi menar också att
byggnadsnämndens ansvar och uppgifter kan ligga där de ligger idag. Storleken på
byggnadsnämnden, dvs antalet ledamöter, hade emellertid radikalt kunnat minskas.
Om beslutas kommer att verkställas innebär det att hela
samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att underordnas den blivande
samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär att kostnader på närmare 200 miljoner
kommer att överföras från kommunstyrelsen som nämnd till den blivande
samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär också att för hela kommunen väldigt viktiga
verksamheter med runt 160 medarbetar överförs till en servicenämnd
(samhällsbyggnadsnämnden). Exempel på verksamheter som överförs från
kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden är exempelvis Mark och gata och
stödverksamheterna IT, fastighet och städ.
Utöver detta skapas också en ny nämnd, jävsnämnden, som drar resurser från andra
verksamheter.
Många kommer nog – på goda grunder enligt vår mening – att undra vad som
egentligen ligger kvar under kommunstyrelsens ansvar? Lysekilspartiet menar att
kommunstyrelsen utan problem även fortsättningsvis hade kunna ansvara för
serviceuppgifterna. En variant hade kunnat vara att man hade bildat ett utskott under
kommunstyrelsen. Med resultatet att kommunen årligen hade kunnat spara åtskilliga
hundratusentals kronor.
Följden blir att mindre resurser finns att satsa på skolan och omsorgerna.
Ronald Rombrant, för Lysekilspartiet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-05-17

§ 71
Inrättande av en jävsnämnd med tillhörande reglemente
Dnr:

LKS 2018-243

Då kommunfullmäktige beslutat att inrätta en samhällsbyggnadsnämnd uppstår
behov av en annan nämnd som fattar de myndighetsbeslut gentemot kommunens
egna verksamheter som samhällsbyggnadsnämnden inte själv får hantera.
Mot bakgrund av detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen att en jävsnämnd
inrättas.
Då det är sannolikt att jävsnämnden på årsbasis kommer ha relativt få ärenden
föreslås att inget årsarvode utgår till ordföranden. Enbart mötesarvode utgår.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-24, § 59
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-04
Reglemente för jävsnämnd
Yrkande
Ronald Rombrant (LP): Avslag på kommunstyrelsens förslag.
Lars Björneld (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants förslag till avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants
förslag till avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en jävsnämnd med tillhörande reglemente
att gälla från och med mandatperioden 2019 – 2022.
Kommunfullmäktige beslutar att komplettera § 2 med att ledamöter och ersättare inte
får ha förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen eller samhällsbyggnadsnämnden.
Reservation
Ronald Rombrant (LP) reserverar sig mot beslutet och avser att lämna skriftlig
reservation.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-05-17

RESERVATION från Ronald Rombrant (LP) mot kommunfullmäktiges beslut 201805-17 i ärendena 7, 8 och 9 om Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, inrättande
av jävsnämnd och reglemente för kommunstyrelsen.
Fullmäktige beslutade 2018-05-17 att överföra ansvar och uppgifter från
kommunstyrelsen till byggnadsnämnden (som kommer att byta namn till
samhällsbyggnadsnämnden) samt att inrätta en ny nämnd, jävsnämnden.
Lysekilspartiet är av åsikten att kommunen rent generellt framöver måste var mycket,
mycket återhållsam och kostnadsmedveten – en åsikt som inte minst får stöd i den
tuffa ekonomiska framtid som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tecknar för de
närmaste åren. Att då låta den politiska organisationen och den följande byråkratin
svälla ut mer än nödvändigt är enligt vårt förmenande fel väg att gå.
Vi menar att de uppgifter och det ansvar som nu ligger på kommunstyrelsen som
nämnd inte är några problem för kommunstyrelsen att hantera. Vi menar också att
byggnadsnämndens ansvar och uppgifter kan ligga där de ligger idag. Storleken på
byggnadsnämnden, dvs antalet ledamöter, hade emellertid radikalt kunnat minskas.
Om beslutas kommer att verkställas innebär det att hela
samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att underordnas den blivande
samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär att kostnader på närmare 200 miljoner
kommer att överföras från kommunstyrelsen som nämnd till den blivande
samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär också att för hela kommunen väldigt viktiga
verksamheter med runt 160 medarbetar överförs till en servicenämnd
(samhällsbyggnadsnämnden). Exempel på verksamheter som överförs från
kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden är exempelvis Mark och gata och
stödverksamheterna IT, fastighet och städ.
Utöver detta skapas också en ny nämnd, jävsnämnden, som drar resurser från andra
verksamheter.
Många kommer nog – på goda grunder enligt vår mening – att undra vad som
egentligen ligger kvar under kommunstyrelsens ansvar? Lysekilspartiet menar att
kommunstyrelsen utan problem även fortsättningsvis hade kunna ansvara för
serviceuppgifterna. En variant hade kunnat vara att man hade bildat ett utskott under
kommunstyrelsen. Med resultatet att kommunen årligen hade kunnat spara åtskilliga
hundratusentals kronor.
Följden blir att mindre resurser finns att satsa på skolan och omsorgerna.
Ronald Rombrant, för Lysekilspartiet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 72
Reglemente för kommunstyrelsen
Dnr:

LKS 2018-245

Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en samhällsbyggnadsnämnd vilket
innebär att vissa frågor flyttas från kommunstyrelsen och föranleder en revidering av
kommunstyrelsens reglemente. Det föreslagna reglementet förtydligar och i högre
grad än tidigare styrelsens huvuduppdrag samt avgränsar vilka övriga
ansvarsområden och frågor som ligger på kommunstyrelsen. Förutom en ökad
tydlighet ges styrelsen mer tid och förutsättningar för sitt lagstadgade huvuduppdrag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-24, § 60
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-16
Reglemente för kommunstyrelsen
Yrkande
Ronald Rombrant (LP): Avslag på kommunstyrelsens förslag.
Lars Björneld (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants förslag till avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants
förslag till avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till reglemente för kommunstyrelsen att gälla
från och med 2019-01-01.
Reservation
Ronald Rombrant (LP) reserverar sig mot beslutet och avser att lämna skriftlig
reservation.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen (f.v.b.)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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RESERVATION från Ronald Rombrant (LP) mot kommunfullmäktiges beslut 201805-17 i ärendena 7, 8 och 9 om Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, inrättande
av jävsnämnd och reglemente för kommunstyrelsen.
Fullmäktige beslutade 2018-05-17 att överföra ansvar och uppgifter från
kommunstyrelsen till byggnadsnämnden (som kommer att byta namn till
samhällsbyggnadsnämnden) samt att inrätta en ny nämnd, jävsnämnden.
Lysekilspartiet är av åsikten att kommunen rent generellt framöver måste var mycket,
mycket återhållsam och kostnadsmedveten – en åsikt som inte minst får stöd i den
tuffa ekonomiska framtid som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tecknar för de
närmaste åren. Att då låta den politiska organisationen och den följande byråkratin
svälla ut mer än nödvändigt är enligt vårt förmenande fel väg att gå.
Vi menar att de uppgifter och det ansvar som nu ligger på kommunstyrelsen som
nämnd inte är några problem för kommunstyrelsen att hantera. Vi menar också att
byggnadsnämndens ansvar och uppgifter kan ligga där de ligger idag. Storleken på
byggnadsnämnden, dvs antalet ledamöter, hade emellertid radikalt kunnat minskas.
Om beslutas kommer att verkställas innebär det att hela
samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att underordnas den blivande
samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär att kostnader på närmare 200 miljoner
kommer att överföras från kommunstyrelsen som nämnd till den blivande
samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär också att för hela kommunen väldigt viktiga
verksamheter med runt 160 medarbetar överförs till en servicenämnd
(samhällsbyggnadsnämnden). Exempel på verksamheter som överförs från
kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden är exempelvis Mark och gata och
stödverksamheterna IT, fastighet och städ.
Utöver detta skapas också en ny nämnd, jävsnämnden, som drar resurser från andra
verksamheter.
Många kommer nog – på goda grunder enligt vår mening – att undra vad som
egentligen ligger kvar under kommunstyrelsens ansvar? Lysekilspartiet menar att
kommunstyrelsen utan problem även fortsättningsvis hade kunna ansvara för
serviceuppgifterna. En variant hade kunnat vara att man hade bildat ett utskott under
kommunstyrelsen. Med resultatet att kommunen årligen hade kunnat spara åtskilliga
hundratusentals kronor.
Följden blir att mindre resurser finns att satsa på skolan och omsorgerna.
Ronald Rombrant, för Lysekilspartiet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 73
Ny samverkan mellan SML-kommunerna inom IT-området
Dnr:

LKS 2018-241

Fullmäktigeförsamlingarna i SML-kommunerna (Sotenäs, Munkedal och Lysekil) har
beslutat att samverka inom IT-området.
Samverkan har skett genom att en gemensam nämnd samt driftorganisation för ITfrågor har inrättats från 2012-01-01. Lysekils kommun är värdkommun för
driftorganisationen.
Regeringen föreslår i prop. 2017/18:151 att kommunerna ges en generell möjlighet till
avtalssamverkan genom att nya bestämmelser införs i kommunallagen. Ändringarna
föreslås träda i kraft 2018-07-01. Ett uttalat motiv för en utbyggd generell
avtalssamverkan är att gemensamma nämnder ofta skapar en omfattande
administrativ överbyggnad. Avtalssamverkan är ett mer flexibelt sätt att ta del av den
kompetens som finns i andra kommuner, utan att för den skull ändra
huvudmannaskapet.
Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen. För
att möte kraven på demokratisk insyn ska styrelsen i sin tur rapportera till
kommunfullmäktige i vilka avtalssamverkan kommunen ingår.
Nuvarande avtal innefattande en gemensam nämnd får omarbetas och anpassas till
avtalssamverkan, men i sak föreslås inga förändringar. Den gemensamma ITorganisationen kommer fortsatt att organiseras inom Lysekils kommuns
förvaltningsorganisation.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-04-24, § 61
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-04
Yrkande
Christina Gustafson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning av riksdagens beslut om generell
avtalssamverkan samt beslut av Sotenäs och Munkedals kommuner likalydande med
nedanstående att-satser,
att den gemensamma IT-nämnden upphör 2018-12-31,
att den fortsatta samverkan inom IT-området sker genom avtalssamverkan från
och med 2019-01-01, och
att den överenskomna avtalssamverkan ska organiseras inom Lysekils kommuns
förvaltningsorganisation.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Sotenäs kommun
Munkedals kommun

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 74
Ny samverkan mellan SML-kommunerna inom löneområdet
Dnr:

LKS 2018-242

Fullmäktigeförsamlingarna i SML-kommunerna (Sotenäs, Munkedal och Lysekil) har
beslutat att samverka inom löneområdet. Samverkan har skett genom att en
gemensam nämnd samt löneenhet har inrättats från 2013-01-01. Munkedals kommun
är värdkommun för löneverksamheten.
Regeringen föreslår i prop. 2017/18:151 att kommunerna ges en generell möjlighet till
avtalssamverkan genom att nya bestämmelser införs i kommunallagen. Ändringarna
föreslås träda i kraft 2018-07-01. Ett uttalat motiv för en utbyggd generell
avtalssamverkan är att gemensamma nämnder ofta skapar en omfattande
administrativ överbyggnad. Avtalssamverkan är ett mer flexibelt sätt att ta del av den
kompetens som finns i andra kommuner, utan att för den skull ändra
huvudmannaskapet. Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos
kommunstyrelsen. För att möte kraven på demokratisk insyn ska styrelsen i sin tur
rapportera till kommunfullmäktige i vilka avtalssamverkan kommunen ingår.
Nuvarande avtal innefattande en gemensam nämnd får omarbetas och anpassas till
avtalssamverkan, men i sak föreslås inga förändringar. Den gemensamma
löneenheten kommer fortsatt att organiseras inom Munkedals kommuns
förvaltningsorganisation.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-04-24, § 62
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-21
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning av riksdagens beslut om generell
avtalssamverkan samt beslut av Sotenäs och Munkedals kommuner likalydande med
nedanstående att-satser,
att den gemensamma lönenämnden upphör 2018-12-31,
att den fortsatta samverkan inom löneområdet sker genom avtalssamverkan
från och med 2019-01-01, och
att den överenskomna avtalssamverkan ska organiseras inom Munkedals
kommuns förvaltningsorganisation.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Sotenäs kommun
Munkedals kommun

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 75
Riktlinjer för Lysekils kommuns trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete
Dnr:

LKS 2018-236

Sedan 2016 har tjänstepersoner från Lysekils kommun och kommunpolisen ett
förstärkt och förbättrat samarbete och arbetar successivt för att utveckla ett
systematiskt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete som vilar på beprövad
kunskap.
Som ett led i detta arbete, och med anledning av ökad social oro under en tid, har det
framkommit behov av att tydliggöra hur arbetet ska ledas, organiseras, bedrivas och
följas upp. Därför har förslag till riktlinjer för arbetet tagits fram som ska tydliggöra
hur samverkansarbetet ska bedrivas och följas upp samt vilka metoder som
övergripande används för att arbeta strukturerat, systematiskt och kunskapsbaserat
med målsättningen att öka tryggheten i det offentliga rummet.
Riktlinjerna ersätter den tidigare samverkansformen som det lokala brottsförebyggande rådet hade.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-04-24, § 63
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-13
Riktlinjer för Lysekils kommuns trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för trygghetsskapande och brottsförebyggande
arbete i Lysekils kommun.
Kommunfullmäktige beslutar att riktlinjerna under rubriken ”Uppföljning” kompletteras
med: ”Varannan månad presenteras lägesbilden av trygghetsgruppen i
kommunstyrelsens ledningsutskott, vid social oro kan frekvensen tillfälligt öka.
Beslutet inklusive handling skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Socialförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Säkerhetssamordnaren
Folkhälsostrateg

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 76
Policy för informationssäkerhet
Dnr:

LKS 2018-226

Mot bakgrund av allt större nationella krav på informationssäkerhet har IT-nämnden
arbetat fram en policy för informationssäkerhet.
Det finns helt klart ett behov av en informationssäkerhetspolicy gemensam för
Sotenäs-, Munkedals och Lysekils kommun. Detta mot bakgrund av en alltmer osäker
omvärld, höjda nationella krav på informationssäkerhet samt införandet av e-arkiv.
Utifrån policyn kommer därefter utarbetas riktlinjer och rutiner för att kunna vidta de
åtgärder som krävs för en höjd informationssäkerhet.
Lysekils kommun kommer att se över dokumentet för eventuell revidering senast juni
2020.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-04-24, § 64
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-06
Protokollsutdrag från IT-nämnden 2018-03-26, § 6
Policy för informationssäkerhet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar under förutsättning att fullmäktige i Munkedals
kommun och Sotenäs kommun tar likalydande beslut om att anta förslaget till policy
för informationssäkerhet.
Beslutet skickas till
IT-nämnden
Munkedals kommun
Sotenäs kommun

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 77
Obesvarade medborgarförslag - redovisning våren 2018
Dnr:

LKS 2018-237

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, ska kommunstyrelsen två gånger om
året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Kommunstyrelsen har 25 öppna och pågående medborgarförslag. Sedan
redovisningen i kommunfullmäktige oktober 2017 har det inkommit fyra nya
medborgarförslag. Fem förslag är besvarade av kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige sen förra redovisningen. Ett medborgarförslag är besvarat av
socialnämnden 2017-08-31.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-04-24, § 65
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-05
Förteckning över obesvarade medborgarförslag 2017-04-13
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade medborgarförslag våren
2018.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 78
Obesvarade motioner - redovisning våren 2018
Dnr:

LKS 2018-237

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, ska kommunstyrelsen två gånger om
året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Kommunstyrelsen har 58 pågående och öppna motioner. Sedan redovisningen i
fullmäktige april 2017 har det inkommit 19 nya motioner och 16 motioner är
besvarade.
Lysekils kommun har fortsatt svårigheter att kunna besvara motioner i tid. Det beror
bland annat på hög arbetsbelastning på avdelningarna/enheterna och att man inte
har kunnat prioritera de motioner som lämnas in.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-04-24, § 66
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-05
Förteckning över obesvarade motioner 2017-04-13
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade motioner våren 2018.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 79
Motion av Jeanette Janson och Per Tengberg, Lysekilspartiet om
upprättande av en parkeringsplan
Dnr:

LKS 2016-568

Jeanette Janson och Per Tengberg har 2016-09-14 inkommit till kommunfullmäktige
med motion om att upprätta en parkeringsplan.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-29, § 133 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Parkeringsfrågan är föremål för en regelbundet återkommande debatt i Lysekils
kommun. För att skapa en tydligare inriktning och långsiktighet i hur frågan ska
hanteras behövs en samlad parkeringsstrategi. Kommunstyrelsen gav därför
2018-01-31, § 17, samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till
parkeringsstrategier för Lysekils stad, Fiskebäckskil och Grundsund.
Motionens frågeställningar kommer att behandlas i detta sammanhang.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-04-24, § 67
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-15
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-09-29, § 133
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionärerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen inkl. motionen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 80
Motion av Jeanette Janson och Per Tengberg, Lysekilspartiet om nya
parkeringstider samt parkeringsavgifter inom Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2016-569

Jeanette Janson och Per Tengberg har 2016-09-14 inkommit till kommunfullmäktige
med motion om att upprätta en parkeringsplan.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-29, § 134 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Jeanette Janson och Per Tengberg, Lysekilspartiet har i en annan motion även lagt
förslag om upprättande av en parkeringsplan, diarienummer LKS 2016-000568.
Förvaltningen hänvisar till samma svar med att samhällsbyggnadsförvaltningen har
fått i uppdrag av kommunstyrelsen att fram förslag till parkeringsstrategier för
Lysekils stad, Fiskebäckskil och Grundsund, samt att motionens frågeställningar
kommer att behandlas i detta sammanhang.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-04-24, § 68
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-10
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-09-29, § 134
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionärerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen inkl. motionen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 81
Motion av Camilla Carlsson, om att införa fri parkering och
parkeringsskiva i Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2016-260

Camilla Carlsson har 2016-04-27 inkommit till kommunfullmäktige med motion om
att införa fri parkering och parkeringsskiva i Lysekils kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-28, § 74 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Parkeringsfrågan är föremål för en regelbundet återkommande debatt i Lysekils
kommun. För att skapa en tydligare inriktning och långsiktighet i hur frågan ska
hanteras behövs en samlad parkeringsstrategi. Kommunstyrelsen gav därför
2018-01-31, § 17, samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till
parkeringsstrategier för Lysekils stad, Fiskebäckskil och Grundsund.
Motionens frågeställningar kommer att behandlas i detta sammanhang.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-04-24, § 69
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-10
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-04-28, § 74
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionären
Samhällsbyggnadsförvaltningen inkl. motionen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 82
Motion av anläggande av parkeringar vid korsningen
Bansviksgatan/Lotsgatan i Lysekil
Dnr:

LKS 2015-158

Ann-Charlotte Strömwall (L), Lars Björneld (L) och Camilla Carlsson (L) har
2015-03-26 inkommit till kommunfullmäktige med motion om att anlägga
parkeringar vid korsningen Bansviksgatan/Lotsgatan.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-23, § 36 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Parkeringsfrågan är föremål för en regelbundet återkommande debatt i Lysekils
kommun. För att skapa en tydligare inriktning och långsiktighet i hur frågan ska
hanteras behövs en samlad parkeringsstrategi. Kommunstyrelsen gav därför
2018-01-31, § 17, samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till
parkeringsstrategier för Lysekils stad, Fiskebäckskil och Grundsund.
Motionens frågeställningar kommer att behandlas i detta sammanhang.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-04-24, § 70
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-12
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-04-23, § 36
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionärerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen inkl. motionen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 83
Motion om avgiftsbeläggning av parkeringar i Grundsund
Dnr:

LKS 2013-258

Thomas Falk har 2013-08-06 inkommit till kommunfullmäktige med motion om
avgiftsbeläggning av parkeringar i Grundsund.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-08-29, § 101 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Parkeringsfrågan är föremål för en regelbundet återkommande debatt i Lysekils
kommun. För att skapa en tydligare inriktning och långsiktighet i hur frågan ska
hanteras behövs en samlad parkeringsstrategi. Kommunstyrelsen gav därför
2018-01-31, § 17, samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till
parkeringsstrategier för Lysekils stad, Fiskebäckskil och Grundsund.
Motionens frågeställningar kommer att behandlas i detta sammanhang.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-04-24, § 71
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-12
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-08-29, § 101
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionären inkl. tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnadsförvaltningen inkl. motionen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 84
Motion av Lars Björneld om ändring av detaljplanen för Bovikesten
Dnr:

LKS 2016-339

Lars Björneld, Liberalerna har 2016-05-26 inkommit till kommunfullmäktige med
motion om att detaljplanen för Bovikesten ändras så att området görs om till ett
ångfartsområde.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-26, § 94 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Kommunen har tidigare fått skrivelse angående detaljplanändring efter en
trafikincident 2015 på Bovikesten i Grundsund. De åtgärder som kommunen vidtog
blev enligt de boende i området inte ändamålsenliga eller trafiksäkra. De boende
skulle förbjudas att köra bil till sina fastigheter, något man gjort i 40 år. De boende
framförde önskemål om att få Stormfågelstigen omgjord till gångfartsområde. Det är
så gatan har fungerat sedan den byggdes i mitten av 1970-talet.
Efter att motionen lämnades in har ärendet hanterats inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Det krävdes ingen detaljplaneändring för att göra området till ett
gångfartsområde som numera har genomförts. Gångfartsområdet har skyltats och
farthinder anlagts.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-04-24, § 73
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-15
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-05-26, § 94
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionären
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 85
Motion av Ronald Rombrant om strategi för digitalisering av processer
Dnr:

LKS 2016-711

Ronald Rombrant, Lysekilspartiet har 2016-10-27 inkommit till kommunfullmäktige
med motion om strategi för digitalisering av processer.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-27, § 166 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2018 lämnat följande uppdrag till
kommunstyrelsen: ”Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med Munkedal
och Sotenäs arbeta fram strategier för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter
för den kommunala verksamheten och för att utveckla service och stöd till
medborgarna.”
Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för att via ett digitaliseringsråd med
representanter för övriga förvaltningar samordna arbetet med detta uppdrag.
Under 2018 har en särskild resurs avsatts för att på deltid ta sig an digitaliseringsfrågorna. Samråd sker med övriga SML-kommuner via en IT styrgrupp där även ITavdelningen som svarar för den löpande IT-driften finns med.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-04-24, § 74
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-14
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-10-27, § 166
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 86
Svar på motion om livsmedelspolicy
Dnr:

LKS 2013-212

Fredrik Christensson och Siw Lycke, centerpartiet har i en motion 2013-06-12
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att ta fram en livsmedelspolicy.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-27, § 89 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har behov av en översyn av gällande kostpolicy
identifierats. I kostpolicy finns miljö- och kvalitetskrav formulerade avseende de
måltider som serveras i kommunens verksamheter. Frågan om djuretiska krav finns
dock inte belyst, vilket förvaltningen anser som en brist ur hållbarhetssynpunkt. Krav
på djurhälsa och djurskydd bör därför i lämplig form arbetas in i en kommande ny
kostpolicy där hänsyn också måste tas till den lagstiftning som finns på
upphandlingsområdet.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-04-24, § 75
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-14
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-06-27, § 89
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionärerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 87
Svar på motion om giftfri vardag
Dnr:

LKS 2014-155

Fredrik Christensson och Siw Lycke, centerpartiet har i en motion 2014-03-27
inkommit till kommunfullmäktige om att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en
åtgärdsplan för förskola, grundskola och gymnasieskola för att inventera eventuell
förekomst av produkter och material som innehåller miljögifter, samt ersätta giftiga
material med giftfritt och att ställa krav på giftfria produkter i all offentlig
upphandling.
Det är angelägen fråga som tas upp i motionen. I utvecklingsområdet ”Vi tar ansvar
för miljön” har detta också uppmärksammats genom en av strategierna som handlar
om att konsumera hållbart och där kemikalieanvändningen är ett av tre prioriterade
områden.
Arbetet med att ta fram en struktur för kommunens interna miljöarbete pågår, men
den resurs som finns för samordning är en tjänst som miljöstrateg gemensam med
Munkedal och Sotenäs. Takten i hur arbetet kan bedrivas samordnat blir därmed en
resursfråga. Goda exempel finns dock från andra kommuner som kommit långt i
arbetet med att fasa ut produkter med skadliga ämnen.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-04-24, § 76
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-14
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-03-27, § 43
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Beslutet skickas till
Motionärerna
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 88
Motion om framtagande av policy för medborgardialoger
Dnr:

LKS 2015-535

Patrik Saving (LP) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion angående
framtagande av policy för medborgardialog. Kommunfullmäktige beslutade 2015-1126, § 121, att remittera motionen till kommunstyrelsen.
En medborgardialog innebär att skapa tillit och förståelse för den kommunala
beslutsprocessen. Ska dock inte förväxlas med medborgarförslag.
Beslutet om att genomföra en medborgardialog är de förtroendevaldas ansvar och
initieras alltid av dessa. För att medborgardialogen ska fylla någon funktion, är det av
stor betydelse att de förtroendevalda är beredda på att ta till sig det som framkommer
ur medborgardialogen.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-04-24, § 77
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-21
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-11-26, § 121
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och uppdrar åt kommunstyrelsen
att ta fram en policy för medborgardialog i Lysekils kommun.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 89
Motion om införande av lön (habiliteringsersättning) till samtliga inom
daglig verksamhet
Dnr:

LKS 2018-326

Siw Lycke (C) har i en motion 2018-05-09 föreslagit att införa habiliterings ersättning
till samtliga inom daglig verksamhet.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion 2018-05-09
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 90
Anmälningsärende
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende i protokoll 2018-04-19:
 Revisorernas granskning av utbildningsnämndens styrning, uppföljning och
kvalitetsarbete i grundskolan (LKS 2018-261)
 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Munkedal 2018-03-28, § 32 –
ändrade ägarförhållande RAMBO AB (LKS 2017-678)
 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Sotenäs 2018-04-24, § 32 Ansvarsprövning - Miljönämnden i mellersta Bohuslän (LKS 2018-200)
 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Sotenäs 2018-04-24, § 33 Ansvarsprövning – IT-nämnden (LKS 2018-200)
 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Sotenäs 2018-04-24, § 34 Ansvarsprövning – lönenämnden (LKS 2018-200)
 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Sotenäs 2018-04-24, § 40 –
arvodering Bohuskustens vattenvårdsförbund (LKS 2017-867)
 Dom från förvaltningsrätten 2018-04-26 gällande inhibition - överklagat beslut
i kommunfullmäktige 2017-12-14 § 170, inhibition upphävs (LKS 2017-741)
 Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige (LKS 2014-425)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

