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§ 21
Muntlig information
Kommunstyrelsen får muntlig information om följande ärenden:
-

Leif Schöndell, kommundirektör och Per Garenius, samhällsbyggnadschef
redogör för årsrapport för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsförvaltningen

-

Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg redogör för folkhälsorådets nya
inriktning.

-

Leif Schöndell, kommundirektör informerar om utredningen av organisatorisk
tillhörighet för arbetsmarknadsenheten.

-

Leif Schöndell, kommundirektör/VD för Lysekils Stadshus AB informerar om
förändrad inriktning av verksamheten i Lysekils Hamn AB.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 22
Årsrapport 2018 för kommunstyrelseförvaltningen
Dnr:

LKS 2018-196

Kommunstyrelseförvaltningen har i enlighet med kommunens styrmodell tagit fram
en årsrapport för 2018. Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag är att stödja
kommunstyrelsen i dess huvuduppdrag att leda, samordna, följa upp och utöva
uppsikt över kommunens verksamheter. Förvaltningen ansvarar för kommunens
övergripande processer och strategiska frågor såsom ekonomi, personal,
ärendehantering, kommunikation, kvalitet, säkerhet, digitalisering och frågor om
hållbar samhällsutveckling. I förvaltningens ansvarsområde ingår även
arbetsmarknadsenheten.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en positiv avvikelse mot budget på 4,6 mnkr.
vilket till stor del beror på återhållsamhet på kostnadssidan för att balansera
budgetunderskott i andra delar av kommunens verksamhet. Främst handlar det om
att 2,0 mnkr avsatta för utvecklingsmålen inte har använts och att ekonomiavdelningen redovisar ett överskott på 1,5 mnkr till följd av vakanser på tjänster.
Övriga verksamheter redovisar mindre avvikelser mot budget som sammantaget
bidrar till överskottet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-08
Årsrapport 2018 för kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsrapporten för 2018.
Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 23
Årsrapport 2018 för samhällsbyggnadsförvaltningen och IT-nämnd
Dnr:

LKS 2018-196

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram årsrapport för, avdelningen för mark
och gata, avdelningen för fastighet och service, administrativa enheten samt en
rapport för IT-nämnden.
I december 2017 beslutade kommunfullmäktige att från och med 2019 omvandla
byggnadsnämnden till en samhällsbyggnadsnämnd. Tidigare har samhällsbyggnadsförvaltningen styrts av kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och IT nämnden.
Förändring kommer att ge förutsättningar för en tydligare och enklare process för
ledning och styrning när nämndens ansvarsområde bättre stämmer överens med
förvaltningsorganisationen. Under året har förvaltningen haft ett tydligt fokus på
arbetet med ny organisation.
Sammantaget redovisar samhällsbyggnadsförvaltningen en negativ avvikelse med
4 359 tkr mot budget. Avvikelsen beror dels på att avtalet med LEVA i Lysekil AB som
blev dyrare än budget. Extra oförutsedda personalkostnader, ökade kostnader för
material på städenheten, seniorkort, högre nätavgifter för offentlig belysning är några
av de delar som också bidrar till underskottet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-28.
Årsrapport 2018 för samhällsbyggnadsförvaltningen
Årsrapport 2018 för IT-nämnd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsrapporter 2018 för samhällsbyggnadsförvaltningen
och IT-nämnd.
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 24
Ny inriktning för folkhälsorådet i Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2019-041

Under 2018 har initiativ tagits till att förändra folkhälsopolitiska rådets nuvarande
arbetssätt och organisering. Det nya namnet föreslås bli ”Rådet för Folkhälsa och
social hållbarhet”. Syftet med förändringarna är att skapa bättre förutsättningar för
dialog, samverkan och samsyn kring de möjligheter och utmaningar Lysekils kommun
har i sitt arbete med folkhälsa och social hållbarhet. Ett förslag till arbetsordning har
tagits fram som beskriver rådets sammansättning, syfte och uppdrag.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna namnförändringen och
arbetsordningen samt utse en av ledamöterna i kommunstyrelsens presidium till
ordförande för det nya rådet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-05
Förslag till arbetsordning för ”Rådet för hälsa och social hållbarhet”
Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Lysekils kommun för
perioden 2016-2019
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag, med följande tillägg, att rådet
återrapporterar två gånger till kommunstyrelsen vad som har åstadkommits och hur
det har sett ut med närvaron. Första avrapportering sker vid kommunstyrelsens möte
i november 2019, den andra avrapporteringen vid kommunstyrelsens möte i
november 2020. Vid båda mötena ska rapporten innehålla ett utlåtande huruvida
rådets sammansättning är ändamålsenlig med hänsyn till de resurser som har avsatts.
Ricard Söderberg (S): Bifall till förvaltningens förslag, avslag på Ronald Rombrants
tilläggsförslag.
Ricard Söderberg nominerar Emma Nohrén (MP) till ordförande till rådet för
folkhälsa och social hållbarhet.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Ronald Rombrants m.fl. förslag att ändra namnet till ”Rådet för
folkhälsa och social hållbarhet” samt godkänna förslag till arbetsordning.
Proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag.
Proposition på nomineringen att utse Emma Nohrén till ordförande för rådet för
folkhälsa och social hållbarhet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Proposition
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. förslag att ändra namnet
till ”Rådet för folkhälsa och social hållbarhet” samt godkänna förslag till
arbetsordning och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och
finner att kommunstyrelsen godkänner tilläggsförslaget.
Ordförande ställer proposition på nomineringen att utse Emma Nohrén till
ordförande för rådet för folkhälsa och social hållbarhet och finner att
kommunstyrelsen godkänner nomineringen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget om att ändra namnet på tidigare
folkhälsopolitiska råd till ”Rådet för folkhälsa och social hållbarhet”
Kommunstyrelsen godkänner förslag till arbetsordning för rådet för folkhälsa och
social hållbarhet.
Kommunstyrelsen beslutar att rådet återrapporterar två gånger till kommunstyrelsen
vad som har åstadkommits och hur det har sett ut med närvaron. Första
avrapportering sker vid kommunstyrelsens möte i november 2019, den andra
avrapporteringen vid kommunstyrelsens möte i november 2020. Vid båda mötena ska
rapporten innehålla ett utlåtande huruvida rådets sammansättning är ändamålsenlig
med hänsyn till de resurser som har avsatts.
Kommunstyrelsen beslutar att utse Emma Nohrén till ordförande för det nya rådet för
folkhälsa och social hållbarhet.
Beslut skickas till
Emma Nohrén
Hälso- och sjukvårdsnämnden norra
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen
Folkhälsostrateg

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 25
Rapport intern kontroll - sammanställning, kommunala bolag 2018
Dnr:

LKS 2017-796

Kommunstyrelsen ska enligt riktlinjerna för intern kontroll informera sig om hur den
interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen. Vidare framgår av riktlinjerna
att bolagsstyrelserna ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna
kontrollen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har med anledning av detta tagit fram en
sammanställning av bolagens uppföljningar för redovisning till kommunstyrelsen.
De kommunala bolagen har utfört intern kontroll i enlighet med kommunfullmäktiges
riktlinjer. Inom de områden där det framkommit brister har det beslutats om
åtgärder.
Det gemensamma arbetssättet utifrån riktlinjerna för intern kontroll har dock inte fått
full genomslagskraft. Förvaltningen kommer under 2019 att föra en dialog med
bolagen om hur arbetet med den interna kontrollen kan utvecklas och underlättas.
Vidare kan förvaltningen, där det behövs, vara behjälplig bolagen i deras
genomförande och dokumentation av den interna kontrollen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-15.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av förvaltningens redovisning av de kommunala bolagens
interna kontroll med förslag till åtgärder.
Beslut skickas till
Havet Hus i Lysekils AB
LEVA i Lysekils AB
LysekilsBostäder AB
Lysekils Hamn AB
Kommunstyrelseförvaltningen, utvecklingsledaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Reviderad arbetsordning för kommunala pensionärsrådet och för
kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Dnr:

LKS 2018-654

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 27
Val till ledamöter för kommunala rådet för äldrefrågor och rådet för
funktionshinderfrågor
Dnr:

LKS 2019-067

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 28
Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelsens förvaltningar.
•

Administrativ chef
− Begäran utlämnande av allmän handling

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll den 27 februari 2019.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 29
Anmälningsärenden
Protokollsutdrag från Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2019-01-21, § 4 – Ekonomi
Protokollsutdrag från Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2019-01-21, § 8 - Val av
ledamöter och ersättare
Protokollsutdrag från Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2019-01-21, § 5 – Styrande
verksamhetsmål och internbudget
Protokollsutdrag från Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2019-01-21, § 12 –
Verksamhetsplan miljöenheten
Protokoll från Hamnstyrelsen AB 2019-01-29
Protokollsutdrag från socialnämnden 2019-01-23, § 3 – intern kontroll 2019
Protokollsutdrag från socialnämnden 2019-01-23, § 8 – ekonomiskt utfall per
december 2018
Protokollsutdrag från KS i Sotenäs kommun 2019-01-16, § 13 – Avslut av tillväxt
norra Bohuslän
Protokoll från Samordningsförbundet Väst 2019-01-18
Direktionsmöte med Fyrbodals kommunalförbund 2019-02-14
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll
27 februari 2019.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 30
Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör
Dnr:

LKS 2019-030

Kommundirektören informerar om:
•

Påminnelse om mötet en 6 mars – nulägesanalys inför budet 2020

•

Påminnelse om ekonomiutbildningen den 8 mars för alla förtroendevalda.
Extern föredragare, Hans Petersson håller i utbildningen.

•

Regionalt seminarium på temat Perspektiv på regional utveckling, den 7 mars
på Oscars.

•

Ett enat Bohuslän kommer att hålla sitt årsmöte den 8 mars på
Gullmarsstrand

Kommunstyrelsens ordförande informerar om:
•

Ordförande m.fl. är inbjuda till Husqvarnafabriken i Brastad den 28 februari.

•

Den 8 februari var kommunerna i norra Bohuslän tillsammans med andra
aktörer inbjudna till en kunskapsdag om civilt försvar.

•

Den 12 februari samlades samtliga Bohuskommuner norr om Göteborg i
Uddevalla där vi enades om att ingå i ett samarbete för en utveckling av
Bohusbanan och att en tågsträckning från Göteborg till Oslo via Bohusbanan
utreds.

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kommunstyrelsen
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§ 31
Förändrad inriktning av verksamheten i Lysekils Hamn AB
Dnr:

LKS 2019-065

Styrelsen i Lysekils Stadshus AB har 2019-02-20 föreslagit kommunfullmäktige
besluta att ge Lysekils Hamn AB i uppdrag att ändra inriktning på bolagets
verksamhet innebärande att avtal om markarrende av specifika ytor i hamnområdet
skrivs på 10 år med extern part.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-06, § 119, bland annat att uppdra åt Lysekils
Stadshus AB att utifrån den då redovisade ekonomiska analysen av
hamnverksamheten återkomma med förslag om fortsatt inriktning och organisering
av hamnverksamheten.
I den ekonomiska analysen i september 2017 konstaterades att hamnverksamheten
bedrivs med en knapp ekonomisk marginal och har behov av investeringar i underhåll
av maskiner och anläggningar för fortsatt drift.
Det förslag som nu lämnats av Lysekils Stadshus AB möter väl den problematik som
beskrevs i den ekonomiska analysen. Det innebär att verksamheten i Lysekils hamn
kan fortsätta och arbetstillfällena säkras utan att kommunen behöver ta några
ekonomiska risker avseende investeringar för att öka hamnens kapacitet och
konkurrenskraft. Det innebär också att Lysekils kommun får möjlighet att ta ut ett
arrende från Lysekils Hamn AB som täcker kapitaltjänstkostnaderna för investeringar
gjorda i kajanläggningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-20
Beslut från Lysekils Stadshus AB 2019-02-20
Ajournering
Mötet ajourneras mellan kl. 11.50 – 15.15 med anledning av lunch samt möte om
ekonomiska förutsättningar inför budget 2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP): Att återremittera ärendet till Lysekils Stadshus AB för en
fullständig beredning av ärendet, bl.a. så att moderbolaget kan intyga att de avtal med
bilagor som slutligen ska gälla finns för handen samt att alla inblandade parter är
överens om dessa avtal. Kort sagt, Lysekils Stadshus AB måste säkerställa att ”paketet
är packat och klart” innan kommunstyrelsen kan rekommendera fullmäktige att fatta
beslut i ärendet, dvs att alla frågetecken är uträtade.
Ricard Söderberg (S) och Emma Nohrén (MP): Bifall till förvaltningens förslag, avslag
på Ronald Rombrants förslag om återremiss.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning.
Proposition på Ronald Rombrants förslag om återremiss mot att avgöra ärendet idag.
Om ärendet ska avgöras idag, proposition på Ricard Söderbergs m.fl. förslag till bifall.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants förslag om återremiss mot att
avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.
Ordförande ställer proposition på Ricard Söderbergs m.fl. förslag till bifall och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge Lysekils Hamn AB i
uppdrag att ändra inriktning på bolagets verksamhet innebärande att avtal om
markarrende av specifika ytor i hamnområdet skrivs på 10 år med extern part.
Markarrendet ska ge arrendatorn möjlighet att bedriva internationell handelshamn,
kryssningsanlöp och stuveriverksamhet samt verksamhet som har anknytning till
dessa verksamheter.
Reservation
Ronald Rombrant (LP) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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RESERVATION från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut
2019-02-27 i ärende 11, Förändrad inriktning av verksamheten i Lysekil Hamn
AB.
Först ska sägas, vi i Lysekilspartiet är positivt inställda till att externa operatörer
driver handelshamnen. Vi har under processen, som nu pågått i mer än tre år,
hela tiden legat på för att minimera tidsutdräkten.
Varför då yrka på återremiss med risk för att processen förlängs ytterligare? Det
finns flera skäl till detta:
För det första anser vi det vara en självklarhet att när förslaget slutligen landar i
kommunfullmäktige för beslut, då ska kommunfullmäktige tryggt kunna utgå
från att ärendet har beretts och erforderliga beslut i Lysekils Stadshus AB och i
kommunstyrelsen har fattats på goda och rättssäkra grunder. Nu är det så att
inget av nämnda beslutsorgan har sett färdiga avtalsförslag som visar att
inblandade parter är överens. Inte har heller har någon djupare analys av de
ekonomiska konsekvenserna presenterats. De enda beslutsunderlagen som
förevisats är några powerpoint-bilder som har visats. OM exempelvis alla avtal
och kalkyler hade varit för handen när ärendet hanterades i Lysekils Stadshus AB
den 20 februari 2019 – dvs om paketet hade varit packat och klart - då hade det
inte varit några problem med att gå vidare till fullmäktige med ärendet, då hade
styrelsen med gott samvete kunnat rekommendera fullmäktige att fatta beslut.
För det andra: nu är tanken att Lysekils Hamn AB ska hantera de delar som
återstår för att alla avtal ska komma på plats. Vi som har berett detta ärende i
Lysekils Stadshus AB:s styrelse respektive i kommunstyrelsen kan inte vara säkra
på att alla frågetecken är uträtade. Hellre då göra om och göra rätt!
Som det är nu kan vi bara hoppas på och hålla tummarna för att det inte blir
några problem i den fortsatta processen. Det kommer i så fall sannolikt att orsaka
väsentligt större förseningar är vad en återremiss hade inneburit.
Detta sätt att hantera frågor där externa parter vill etablera sig inger tyvärr inget
förtroende.
Ronald Rombrant och Fredrik Häller för Lysekilspartiet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 32
Samverkan mellan Lysekils kommun och Polisen - Medborgarlöften 2019
Dnr:

LKS 2019-043

Kommunpolisen har tillsammans med tjänstemän från Lysekils kommun reviderat
2018 års medborgarlöfte och tagit fram förslag på ett nytt medborgarlöfte som
föreslås gälla från februari 2019 till och med februari 2020. Ett medborgarlöfte är ett
arbete eller åtgärd som kommunen och/eller polisen åtar sig att göra och som ska
kommuniceras med medborgarna.
Som grund för medborgarlöftet finns en gemensamt framtagen kartläggning och
analys av trygghet och brott i Lysekils kommun samt en uppföljning av 2018 års
arbete och medborgarlöfte.
Vid sammanträdet framhöll Ronald Rombrant att det enligt ”Riktlinjer för Lysekils
kommuns trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete” så ska rapportering ske
till kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU). Men kommunstyrelsen beslutade
2019-01-30 att upphöra med KSLU och därmed bör rapporteringen ske till
kommunstyrelsen istället. Förvaltningen meddelar att ärendet finns med till
kommande sammanträde med kommunstyrelsen samt att rapportering är inbokat vid
ytterligare tre tillfällen för 2019
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-07
Förslag till Medborgarlöfte för Lysekils kommun
Uppföljning av medborgarlöfte 2018
Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun 2019
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg att
rapportering ska ske varannan månad till kommunstyrelsen med start mötet 27 mars
2019. (vilket enligt ”Riktlinjer för Lysekils kommuns trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete” som antogs av fullmäktige 2018-05-17, skulle ha skett
varannan månad till KSLU, men eftersom det utskottet har tagits bort måste
rapporteringen rimligtvis ske till kommunstyrelsen istället)
Emma Nohrén (MP): Bifall till förvaltningens förslag, avslag på Ronald Rombrants
tilläggsförslag med hänvisning att det har vidtagits åtgärd från förvaltningen.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Ronald Rombrants m.fl. förslag till bifall.
Proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag.

Justerare:
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Proposition
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. förslag till bifall och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsförslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att rapportering ska ske varannan månad till
kommunstyrelsen med start den 27 mars 2019.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till
medborgarlöfte 2019 för Lysekils kommun.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Säkerhetssamordnaren
Folkhälsostrateg
Integrationssamordnare

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 33
Fördelning av statlig ersättning för vissa utlänningar
Dnr:

LKS 2019-058

Lysekils kommun erhåller schablonersättning för insatser för nyanlända från staten.
Medlen utbetalas enligt 10§ i Förordning (2010:1122) om insatser för vissa
utlänningar. Schablonersättningen följer individen och betalas ut till kommunen
under en tvåårsperiod med beviljat uppehållstillstånd som start.
I kommunen finns ett beslut från 2017 om fördelning av ersättningen mellan
nämnderna. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en förändring av fördelningen så
att utökade insatser som på sikt främjar nyanlända individers möjligheter till egen
försörjning och välfungerande etablering prioriteras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-14
Förslag till beslut på sammanträdet
Ricard Söderberg (S): Bifall till förvaltningens förslag, med tilläggsförslag att beslutet
gäller för innevarande år 2019 och att förslaget inför kommande år skickas på remiss
till berörda nämnder.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Rickard Söderbergs förslag till bifall.
Proposition på Ricard Söderbergs tilläggsförslag mot avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Rickard Söderbergs förslag till bifall och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på Ricard Söderbergs tilläggsförslag mot avslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsförslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget inför kommande år skickas på remiss till
berörda nämnder.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att schablonersättningen
som utbetalas enligt 10§ i Förordning (2010:1122) om insatser för vissa utlänningar
ska finansiera utökade kommungemensamma insatser som på sikt främjar nyanlända
individers möjligheter till egen försörjning och välfungerande etablering, totalt
1,8 mnkr inom kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att resterande del
av schablonersättningen fördelas med 60 procent till utbildningsnämnden och
40 procent till socialnämnden.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Integrationssamordnaren
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 34
Destinationsstrategi Lysekil 2030
Dnr:

LKS 2019-057

Destinationsstrategi Lysekil 2030 syftar till att stödja Vision Lysekil 2030 och ta fram
en övergripande, hållbar utvecklingsinriktning för Lysekils kommun som en attraktiv
plats året runt – för hel-och delårsboende, potentiella invånare, tillresta besökare,
näringsliv och föreningsliv.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-13.
Destinationsstrategi Lysekil 2030
Omvärldsanalys Lysekil attraktiv destination 2030 av Kairos Future
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag med två tilläggsförslag, att
förankra och involvera politiken i detta viktiga arbete föreslås att
genomförandeplanen av de strategiska skiftena ska godkännas av kommunstyrelsen
samt,
att avrapportering av det faktiska genomförandet sker till kommunstyrelsen två
gånger per år.
Ricard Söderberg (S) och Emma Nohrén (MP): Bifall till förvaltningens förslag samt
bifall till Ronald Rombrants tilläggsförslag att avrapportering av det faktiska
genomförandet sker till kommunstyrelsen två gånger per år.
Avslag på Ronald Rombrants tilläggsförslag att genomförandeplanen av de strategiska
skiftena ska godkännas av kommunstyrelsen.
Ulf Hanstål (M): Bifall till Ronald Rombrants tilläggsförslag att avrapportering av det
faktiska genomförandet sker till kommunstyrelsen två gånger per år.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Ronald Rombrants m.fl. förslag till bifall.
Proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag att genomförandeplanen av de
strategiska skiftena ska godkännas av kommunstyrelsen mot avslag.
Proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag att avrapportering av det faktiska
genomförandet sker till kommunstyrelsen två gånger per år mot avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. förslag till bifall och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Ordförande ställer proposition på tilläggsförslag att genomförandeplanen av de
strategiska skiftena ska godkännas av kommunstyrelsen mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar avslå tilläggsförslaget.
Ordförande ställer proposition på tilläggsförslag att avrapportering av det faktiska
genomförandet sker till kommunstyrelsen två gånger per år mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla tilläggsförslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avrapportering av det faktiska genomförandet sker till
kommunstyrelsen två gånger per år.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Destinationsstrategi Lysekil
2030. Destinationsstrategin gäller även för de av kommunen helägda bolagen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelseförvaltningen/avd. för hållbar utveckling

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 35
Taxa för färdtjänstresor till och från dagverksamhet för personer med
demenssjukdom
Dnr:

LKS 2019-059

För att samordna färdtjänstresor har budget och ansvar för demenssjukas
omsorgsresor överförts till samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt fick
kommundirektören i uppgift att utreda taxan för dessa resor. Socialförvaltningens
tjänsteskrivelse har varit grund för beslutet och i deras skrivelse framgår att
färdtjänstresor för demenssjuka så kallade omsorgsresor varit subventionerade sedan
lång tid tillbaka. Avgiften för en enkelresa har varit 20 kr för den enskilde.
I jämförelse har kommunens kostnad för en enkelresa varit vida överstigande 20 kr.
Andra personer som har färdtjänst har en avgift på 76 kr per enkelresa 2019.
För personer som har beslut om färdtjänst för omsorgsresor är förslaget att taxan
sätts till en avgift motsvarande 50 procent av en vanlig färdtjänstresa, vilket innebär
38 kr 2019. Det innebär också ett behov att göra ett tillägg i taxan för färdtjänstresor
för så kallade omsorgsresor att avgifter utgör 50 procent av taxa för enkelresa.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige att anta en ny avgift för enkelresa
för demenssjukas resa till och från biståndsbedömd dagverksamhet, så kallade
omsorgsresor, till 50 procent av färdtjänsttaxa för enkelresa. Samt komplettera
färdtjänsttaxan med denna taxekonstruktion.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

