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Sammanträdestid:

2019-05-15

Lokal:

Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus

Kl. 17.30-20.25
Ajournering kl. 18.10-18.20
kl. 19.10-19.30

Beslutande
Se sid 2.
Tjänstemän:

Övriga

Leif Schöndell, kommundirektör
Mari-Louise Dunert, sekreterare

Mikael Pehrson, kommunrevisionen, § 43

Jäv
Ricard Söderberg (S), § 43
Ann-Charlotte Strömwall (L), § 43
Ronald Rombrant (LP), § 43
Ronny Hammargren (LP), § 43
Christina Gustafson (S), § 44

Paragrafer:

41-51

Sekreterare:

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

Ordförande:

………………………………………………………..
Klas-Göran Henriksson

Justerare:

……………………………………………………….
Anders C Nilsson
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Fredrik Häller
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Nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen
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BESLUTANDE:
Ledamöter
Jan-Olof Johansson (S)
Christina Gustafson (S) §§ 41-43, 45-51
Anders Söfting (S) ersätter Gustafson (S), § 44
Ricard Söderberg (S) §§ 41-42, 44-51
Anders Söfting (S) ersätter Ricard Söderberg (S) § 43
Siv Linnér (S)
Klas-Göran Henriksson (S)
Margareta Carlsson (S)
Anders C Nilsson (S)
Roger Siverbrant (S)
Linn Nielsen (C), ersätter Monica Andersson (C) §§ 41-42, 44-51
Siw Lycke (C)
Håkan Kindstedt (L)
Ann-Charlotte Strömwall (L) §§ 41-42, 44-51
Lars Björneld (L), ersätter Ann-Charlotte Strömwall § 43
Ulf Hanstål (M) §§ 41-50
Krister Samuelsson (M) §§ §§ 41-42, 44-51
Wictoria Insulan (M)
Maria Granberg (MP)
Jeanette Janson (LP)
Ronald Rombrant (LP) §§ §§ 41-42, 44-51
Camilla Carlsson (LP), ersätter Ronald Rombrant § 43
Ronny Hammargren (LP) §§ 41-42, 44-51
Mikael Wennergren (LP), ersätter Ronny Hammargren § 43
Bo Gustafsson (LP)
Annette Calner (LP)
Gert-Over Forsberg (LP)
Fredrik Häller (LP)
Håkan Smedja (V)
Yngve Berlin (K)
Britt-Marie Kjellgren (K)
Christoffer Zakariasson (SD) §§ 43-51
Daniel Arvidsson (SD) §§ 43-51
Magnus Elisson (SD)
Tommy Westman (SD)
Lina Säll (V)

Vid uppropet var av 31 utsedda kommunfullmäktige, 28 ordinarie ledamöter, 1 ersättare och
2 frånvarande.
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§ 41
Avsägelse som ledamot i valnämnden
Dnr:

LKS 2019-010

Christer Hammarqvist (L), har i en skrivelse 2019-05-13 avsagt sig uppdraget som
ledamot i valnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Christer Hammarqvist
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från Christer Hammarqvist.
Beslutet skickas till
Christer Hammarqvist
Löneenheten
Kommunsekreteraren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 42
Bokslut och årsredovisning 31 december 2018
Dnr:

LKS 2019-089

Lysekils kommuns resultat för 2018 blev 19,8 mnkr. För kommunkoncernen, vilken
innefattar Lysekils kommun, bolagskoncernen Lysekils Stadshus AB, Rambo AB samt
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän uppgick resultatet efter finansiella poster
till 31,4 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-27, § 51
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-13
Årsredovisning 2018 Lysekils kommun
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP), Christina Gustafsson (S), Siw Lycke (C) och Ann-Charlotte
Strömwall (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 2018 års resultat- och balansräkning samt
förvaltningsberättelse.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 43
Revisionsberättelsen avseende 2018 års verksamhet samt fråga om
ansvarsfrihet
Dnr:

LKS 2019-132

Revisorerna i Lysekils kommun har 2019-04-04 överlämnat revisionsberättelsen för
år 2018 till kommunfullmäktige.
Revisorerna riktar kritik mot kommunstyrelsen för bristande uppsikt över
socialnämnden och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen har även brustit i sin
styrning, ledning, uppföljning och kontroll av den verksamhet som bedrivs inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.
I enlighet med kommunallagen (KL) 5 kap. 32 § ska fullmäktige alltid inhämta
förklaring från det organ eller den förtroendevalde mot vilken anmärkning/kritik är
riktad.
Kommunrevisionen godkänner årsredovisning för 2018. Kommunrevisionen har i sin
rapport inte tillstyrkt ansvarsfrihet för socialnämnden, men kommunstyrelsen och
övriga nämnder tillstyrks ansvarsfrihet.
Fullmäktige presidiet har utformat förslag till beslut som tillhandahölls i kallelsen,
men det noteras att Gert-Ove Forsberg (LP) 2:e vice ordförande inte tillstyrker
ansvarsfrihet för socialnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens revisionsberättelse för år 2018 med granskningsrapporter
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-02, § 70
Socialnämndens yttrande över revisionsberättelsen 2018
Utbildningsnämndens yttrande över revisionsberättelse 2018
Yttrande från F. Lundqvist
Förslag till beslut från presidiet i kommunfullmäktige
Jäv
Ricard Söderberg (S), Ann-Charlotte Strömwall (L), Linn Nielsen (C), Krister
Samuelsson (M), Ronald Rombrant (LP) och Ronny Hammargren (LP) anmäler jäv.
Förslag till beslut från presidiet i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, kommunens nämnder
samt de enskilda förtroendevalda i dessa beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.
2. Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad revisorerna i Lysekils
kommun anfört, rikta kritik mot kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har
brustit i sin tillsyn av socialnämnden, utbildningsnämnden samt har brustit i
sin styrning, ledning, uppföljning och kontroll i den verksamhet som bedrivits
inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Fullmäktige riktar även kritik mot utbildningsnämnden samt anmärkning mot

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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socialnämnden för de stora budgetunderskotten samt bristande
ekonomistyrning.
3. Kommunfullmäktige beslutar att ge presidiet i fullmäktige i uppdrag att under
2019 ha minst ett dialogmöte med socialnämnden.
4. Kommunfullmäktige beslutar att de gemensamma nämnderna, IT-nämnden,
miljönämnden i mellersta Bohuslän, lönenämnden samt de enskilda
förtroendevalda i dessa beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Det noteras till protokollet att de fullmäktigeledamöter som under 2018 varit
ledamöter eller ersättare i nämnd eller styrelse inte deltar i beslutet i fråga om den
egna nämnden eller styrelsen.
Ajournering
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 18.10-18.20.
Efter ajournering genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att
kommunfullmäktige är samlat med 25 ordinarie, 4 ersättare och 2 frånvarande.
Förslag till beslut på sammanträdet
Christina Gustavsson (S), Siw Lycke (C) och Håkan Smedja (V): Att socialnämnden
beviljas ansvarsfrihet.
Lars Björneld (L): Bifall till fullmäktigepresidiets förslag till beslut.
Annette Calner (LP): Lysekilspartiet förslag:
1. att fullmäktigepresidiets förslag i sin helhet avslås,
2. att kommunfullmäktige ställer sig bakom och tar till sig den kritik och de
anmärkningar som framförs i revisionsberättelsen,
3. att kommunfullmäktige inte beviljar de ledamöter i socialnämnden, som
under verksamhetsåret 2018 har representerat de styrande partierna S, M, L
och C, ansvarsfrihet
4. att kommunfullmäktige uppmanar dessa ledamöter – i den mån de har
uppdrag i socialnämnden verksamhetsåret 2019 – att med omedelbar verkan
avsäga sig sina uppdrag,
5. att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, kommunens nämnder
samt de enskilda ledamöterna i dessa - de nämnda ledamöterna i S, M, L och C
i socialnämnden undantagna - beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2018,
6. att kommunfullmäktige beslutar att de gemensamma nämnderna, ITnämnden, miljönämnden i mellersta Bohuslän, lönenämnden samt de
enskilda förtroendevalda i dessa beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2018,

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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7. att kommunfullmäktige – mot bakgrund av de återkommande
revisionsanmärkningarna och de stora obalanserna i socialnämnden –
rekommenderar fullmäktigepresidiet att uppdra åt kommunrevisionen att
granska kommunens ekonomistyrning och budgetprocess.
Yngve Berlin (K): Bifall till fullmäktigepresidiets förslag 1, 3 och 4. Avslag på punkt 2.
Jan-Olof Johansson (S): Avslag på Lysekilspartiets förslag. Bifall till
fullmäktigepresidiets förslag punkt 1 och 4, avslag på punkt 3.
Ulf Hanstål (M): Bifall till Annette Calners förslag.
Ajournering
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 19.10-19.30.
Efter ajournering genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att
kommunfullmäktige är samlat med 25 ordinarie, 4 ersättare och 2 frånvarande.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på fullmäktigepresidiets förslag punkt 1 som delas till två förslag,
1 a. att socialnämnden samt de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018 mot Lysekilspartiets förlag punkt 3 att inte bevilja de
ledamöter i socialnämnden, som under verksamhetsåret 2018 har representerat de
styrande partierna S, M, L och C, ansvarsfrihet.
Proposition på fullmäktigepresidiets förslag punkt 1 b. och Lysekilspartiets förslag
punkt 5. att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, kommunens
nämnder samt de enskilda förtroendevalda, undantag socialnämnden, i dessa beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Proposition på fullmäktigepresidiets förslag punkt 2 och Lysekilspartiets punkt 2 att
med hänvisning till vad revisorerna i Lysekils kommun anfört, rikta kritik mot
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har brustit i sin tillsyn av socialnämnden,
utbildningsnämnden samt har brustit i sin styrning, ledning, uppföljning och kontroll
i den verksamhet som bedrivits inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Fullmäktige riktar även kritik mot utbildningsnämnden samt anmärkning mot
socialnämnden för de stora budgetunderskotten samt bristande ekonomistyrning
mot Yngve Berlins förslag till avslag.
Proposition på fullmäktigepresidiets förslag punkt 3 att ge presidiet i fullmäktige i
uppdrag att under 2019 ha minst ett dialogmöte med socialnämnden mot Jan-Olof
Johansons och Lysekilspartiets förslag till avslag.
Proposition på fullmäktigepresidiets förslag punkt 4 och Lysekilspartiets punkt 6 att
de gemensamma nämnderna, IT-nämnden, miljönämnden i mellersta Bohuslän,
lönenämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Proposition på Lysekilspartiets tilläggsförslag, punkt 7, att kommunfullmäktige – mot
bakgrund av de återkommande revisionsanmärkningarna och de stora obalanserna i
socialnämnden – rekommenderar fullmäktigepresidiet att uppdra åt kommunrevisionen att granska kommunens ekonomistyrning och budgetprocess mot avslag.
-

Lysekilspartiets punkt 4 att kommunfullmäktige uppmanar dessa ledamöter –
i den mån de har uppdrag i socialnämnden verksamhetsåret 2019 – att med
omedelbar verkan avsäga sig sina uppdrag prövas om fullmäktige beslutar att
inte bevilja socialnämnden ansvarsfrihet.

Proposition
Ordförande ställer proposition på presidiets förslag punkt 1 a, att socialnämnden samt
de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 mot
Lysekilspartiets förlag punkt 3 att inte bevilja de ledamöter i socialnämnden, som
under verksamhetsåret 2018 har representerat de styrande partierna S, M, L och C,
ansvarsfrihet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst till presidiets förslag
Nej-röst till Lysekilspartiets förslag.
Omröstningsresultat
Med 15 ja-röster och 12 nej-röster samt 2 ledamöter som anmäler jäv, beslutar
kommunfullmäktige att bifalla presidiets förslag. (Se omröstningsbilaga 1)
Fortsatt proposition
Ordförande ställer proposition på presidiets förslag punkt 1 b. och Lysekilspartiets
förslag punkt 5. att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, kommunens
nämnder samt de enskilda förtroendevalda, undantag socialnämnden, i dessa beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på fullmäktigepresidiets förslag punkt 2 och
Lysekilspartiets punkt 2 att med hänvisning till vad revisorerna i Lysekils kommun
anfört, rikta kritik mot kommunstyrelsen. Fullmäktige riktar även kritik mot
utbildningsnämnden samt anmärkning mot socialnämnden för de stora
budgetunderskotten samt bristande ekonomistyrning mot Yngve Berlins förslag till
avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets och
Lysekilspartiets förslag.

Justerare:
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Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst till presidiets och Lysekilspartiets förslag
Nej-röst till avslag.
Omröstningsresultat
Med 15 ja-röster och 14 nej-röster, beslutar kommunfullmäktige att bifalla presidiets
och Lysekilspartiets förslag. (Se omröstningsbilaga 2)
Fortsatt proposition
Ordförande ställer proposition på fullmäktigepresidiets förslag punkt 3 att ge
presidiet i fullmäktige i uppdrag att under 2019 ha minst ett dialogmöte med
socialnämnden mot Jan-Olof Johansons och Lysekilspartiets förslag till avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag.
Ordförande ställer proposition på fullmäktigepresidiets förslag punkt 4 och
Lysekilspartiets punkt 6 att de gemensamma nämnderna, IT-nämnden,
miljönämnden i mellersta Bohuslän, lönenämnden samt de enskilda förtroendevalda i
dessa beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets och Lysekilspartiets förslag.
Ordförande ställer proposition på Lysekilspartiets tilläggsförslag, punkt 7, att
kommunfullmäktige – mot bakgrund av de återkommande revisionsanmärkningarna
och de stora obalanserna i socialnämnden – rekommenderar fullmäktigepresidiet att
uppdra åt kommun-revisionen att granska kommunens ekonomistyrning och
budgetprocess mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå
tilläggsförslaget.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst till Lysekilspartiets tilläggsförslag.
Nej-röst till avslag.
Omröstningsresultat
Med 13 ja-röster och 16 nej-röster, beslutar kommunfullmäktige att avslå
Lysekilspartiets tilläggsförslag. (Se omröstningsbilaga 3)

Justerare:
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Kommunfullmäktiges beslut
1 a. Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden samt de enskilda
förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
1 b. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, kommunens nämnder
samt de enskilda förtroendevalda, beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2018.
2. Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad revisorerna i Lysekils
kommun anfört, rikta kritik mot kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har
brustit i sin tillsyn av socialnämnden, utbildningsnämnden samt har brustit i
sin styrning, ledning, uppföljning och kontroll i den verksamhet som bedrivits
inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Fullmäktige riktar även kritik mot utbildningsnämnden samt anmärkning mot
socialnämnden för de stora budgetunderskotten samt bristande
ekonomistyrning.
3. Kommunfullmäktige beslutar att ge presidiet i fullmäktige i uppdrag att under
2019 ha minst ett dialogmöte med socialnämnden.
4. Kommunfullmäktige beslutar att de gemensamma nämnderna, IT-nämnden,
miljönämnden i mellersta Bohuslän, lönenämnden samt de enskilda
förtroendevalda i dessa beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Det noteras till protokollet att de fullmäktigeledamöter som under 2018 varit
ledamöter eller ersättare i nämnd eller styrelse inte deltar i beslutet i fråga om den
egna nämnden eller styrelsen.
Reservation
Fredrik Häller (LP): Lysekilspartiet anmäler skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
PwC
Samtliga nämnder och styrelser
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Jan-Olof Johansson
Christina Gustafson
Ricard Söderberg
Anders Söfting
Siv Linnér
Margareta Carlsson
Anders C Nilsson
Roger Siverbrant
Monica Andersson
Siw Lycke
Håkan Kindstedt
Ann-Charlotte Strömwall Lars Björneld
Ulf Hanstål
Krister Samuelsson
Wictoria Insulan
Maria Granberg
Håkan Smedja
Lina Säll
Yngve Berlin
Britt-Marie Kjellgren
anmäler jäv
Jeanette Janson
Ronald Rombrant
Camilla Carlsson
Ronny Hammargren
Mikael Wennergren
Bo Gustafsson
Annette Calner
Gert-Ove Forsberg
Fredrik Häller
Christoffer Zakariasson
Daniel Arvidsson
Magnus Elisson
Tommy Westman
anmäler jäv
Klas-Göran Henriksson
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RESERVATION från Lysekilspartiet mot kommunfullmäktiges beslut 2019-05-15
i ärende 5, Revisionsberättelsen avseende 2018 års verksamhet samt fråga om
ansvarsfrihet.
Kommunrevisionen tillstyrkte inte ansvarsfrihet för socialnämnden i
revisionsberättelsen för 2018. Att revisionen skulle landa i den ståndpunkten kunde
knappast ha förvånat någon.
Revisionens ordförande sade i talarstolen att nämnden har gått minus de senaste nio
åren. Vi har själva summerat underskotten åren 2014 - 2018 till mer än 60 miljoner.
Vi har också kunnat konstatera att av de senaste fem årens revisionsberättelser har
fyra av dem innehållit kritik och anmärkningar mot socialnämnden.
2016 års revisionsberättelse var ett undantag, socialnämnden fick då ingen kritik av
revisionen utan tvärtom beröm:
”Vi har tidigare år riktat både kritik och anmärkning mot socialnämnden för stora
budgetunderskott samt bristande ekonomistyrning och intern kontroll, men för
2016 har vi uppmärksammat en tydlig förbättring”.
Till saken hörde då att den budget som (S) och de andra partierna i minoritetsstyret
styrde på var den budget som Lysekilspartiet hade tagit fram och fått majoritet för.
Lysekilspartiets strävan har alltid varit att föreslå budgetar som haft ambitionen att
vara realistiska. Detta gällde förstås även budgeten för 2018, där Lysekilspartiet bl a
föreslog större anslag till socialnämnden än vad (S) och de andra i styret gjorde.
Lysekilspartiet yrkade på att de partier med (S) i spetsen som har varit i styret inte
skulle beviljas ansvarsfrihet. Skälet till att vi undantog oss och övriga partier utanför
styret var att vi i Lysekilspartiet - utöver att ha föreslagit realistiska budgetar dessutom i kommunstyrelsen och framförallt i socialnämnden lagt andra förslag, som
radikalt skulle ha resulterat i ett bättre läge för socialnämnden.
Även vi ska förstås ta till oss kritiken från revisionen, vi hade alltid kunnat göra bättre
ifrån oss, men att fullt ut göras ansvarig för något som vi inte har ställt upp på, där vi
till och med hade velat se helt andra åtgärder, det tycker vi vore fel.
Vi föreslog också att revisionen skulle rekommenderas att granska kommunens
budgetprocess. Vi befarar nämligen att dessa upprepade och ständiga budgetöverdrag
bl a har sin grund i bristfälliga rutiner vilket bidrar till orealistiska budgetar.
Tyvärr fick vi inte stöd av tillräckligt många partier för att få genom våra förslag, men
vi är tacksamma för det stöd vi ändå fick.
Att hålla ordning, att ha kontroll på ekonomin, att hålla sig till de mål och ramar som
fullmäktige har beslutat om är grundförutsättningar för att en kommun ska vara
trovärdig och inge förtroende. Revisionens uppgift är att vara en garant för att
kommuninvånarnas pengar används på ett effektivt sätt. Vi förtroendevalda i Lysekils
kommun får ett svidande underbetyg, det är tyvärr bara att konstatera.
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Vi kan också konstatera att någon självkritik överhuvudtaget inte står att finna i de
yttranden över revisionsberättelsen som (S) och de övriga i styret står bakom.
Tvärtom får man bilden att (S) tar revisionen i örat, exempelvis kör s-ledamöterna i
fullmäktigepresidiet över revisionen genom att gå emot revisionens förslag att inte
tillstyrka ansvarsfrihet. Presidiet borde ju förstås rakt av ha transporterat vidare
revisionens förslag och låtit fullmäktiga ha avgjort frågan. Samma gäller yttrandet
över revisionsberättelsen från kommunstyrelsen, där (S) propsar på att få ett möte
med revisionen (det underliggande budskapet går inte att tolka på annat sätt än att
man vill tala revisionen till rätta).
Vi noterar också den kritik som revisionen framför i granskningarna av
delårsrapporten och årsredovisningen, där revisionen skriver att delårsrapporten har
sådana brister när det gäller mål och måluppfyllelse, att den inte fungerar som
underlag för styrning och ledning av den samlade kommunala verksamheten.
Liknande kritik framförs när det gäller årsredovisningen, där revisionen framför att
de inte kan bedöma måluppfyllelsen för verksamheten. Revisionen bedömer vidare att
kommunen inte fullt ut har en god ekonomisk hushållning.
Frågan är om det finns någon kommun i hela västra Götalandsregionen som har fått
så många års återkommande kritik utan att göra något åt problemen? Hos oss har
detta blivit något av ett normaltillstånd. Vi säger att vi ska vara en lärande kommun,
men den strävan börjar alltmer framstå som en fullständigt tom floskel. Tyvärr kan
man inte förvänta sig något annat, ty saknar man självkritik torde man också sakna
probleminsikt. Och då blir förstås inga problem lösta…
För Lysekilspartiet
Fredrik Häller
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§ 44
Årsredovisning 2018 med revisionsberättelse för Samordningsförbundet
Väst
Dnr:

LKS 2019-122

Samordningsförbundet Väst har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse
för år 2018.
Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer att
samordningsförbundets styrelse har haft en tillräcklig kontroll över verksamheten
under år 2018. Årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med
Kommunal redovisningslag och bedöms som rättvisande.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-02, § 71
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-05
Samordningsförbundets årsredovisning 2018 med bilagor
Jäv
Christina Gustafsson (S) anmäler jäv.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Västs årsredovisning med
tillhörande verksamhetsberättelse för år 2018.
Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundet Väst ansvarsfrihet för år 2018.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Väst
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§ 45
Redovisning av obesvarade medborgarförslag våren 2019
Dnr:

LKS 2019-134

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, ska kommunstyrelsen två gånger om
året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt
Kommunstyrelseförvaltningen har under vintern 2018 och våren 2019 prioriterat
arbetet med att besvara medborgarförslag.
Sedan redovisningen i kommunfullmäktige i november 2018 har kommunstyrelsen
besvarat 12 förslag och kommunfullmäktige har besvarat 6. Under samma tid har 5
nya förslag lämnas in. Totalt har kommunstyrelsen 12 öppna och pågående
medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-02, § 72
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-23
Förteckning över obesvarade medborgarförslag 2019-04-23
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade medborgarförslag
våren 2019.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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§ 46
Redovisning av obesvarade motioner våren 2019
Dnr:

LKS 2019-135

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, ska kommunstyrelsen två gånger om
året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Kommunstyrelsen har 56 pågående och öppna motioner. Det är en ökning sedan
redovisningen i november i kommunfullmäktige. Efter redovisningen i
kommunfullmäktige i november 2018 har det inkommit 6 nya motioner och 4
motioner har blivit besvarade.
Förvaltningen har under vintern 2018 och våren 2019 prioriterat arbetet med att
besvara medborgarförslag. Förvaltningen har svårt att inom befintliga resurser
prioritera inkomna motioner i den takt som nya motioner inkommer.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-02, § 73
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-23
Förteckning över obesvarade motioner 2019-04-23
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade motioner våren 2019.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
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Motion om att öka tryggheten i Lysekil
Dnr:

LKS 2019-174

Krister Samuelsson (M) återtar inlämnad motion.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar återtagandet.
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§ 48
Motion angående återvändande IS-aktiva
Dnr:

LKS 2019-173

Krister Samuelsson (M) återtar inlämnad motion.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar återtagandet.
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§ 49
Motion om frukost i skolan
Dnr:

LKS 2019-171

Krister Samuelsson (M) har i en motion föreslagit att utreda möjligheterna och
kostnaderna för ett genomförande av frukost i skolan under en försöksperiod på 1 år
samt att återkomma med förslag till hur detta i så fall skal finansieras.
Beslutsunderlag
Motion 2019-05-08
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen,
samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)
Utbildningsnämnden (inkl. motion)
Samhällsbyggnadsnämnden (inkl. motion)
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§ 50
Interpellation från Krister Samuelsson (M) - om kommunernas allt större
åtaganden och utökade ansvarstagande
Dnr:

LKS 2019-172

Krister Samuelsson (M) har i en interpellation 2019-05-08 ställt frågan till
kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) om kommunernas allt större
åtaganden och utökade ansvarstagande.
Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) lämnar följande svar:
I en interpellation från Krister Samuelsson (M) talas om att staten lagt flera
ansvarsområden på kommunerna. Samtidigt sägs också att staten ställer allt
hårdare krav med striktare kontroller samt ytterligare regleringar. Något som
skulle leda till en allt hårdare prioritering av de ekonomiska resurserna och att
kommunens handlingsutrymme beskärs.
Att offentliga verksamheter lagts över på kommunerna är ofta politisk betingat och
har sitt ursprung i riksdag eller i landstingens och regionernas politiska organ, inte
i statens förvaltningar. Fördelningen av ansvarsområden mellan kommun och
andra offentliga verksamheter är framför allt en politisk fråga som man bör ta
ställning till inom respektive parti. Min uppfattning är att det är bra att
kommunerna getts ett större ansvar. Viktigt är att kommunerna kompenseras
ekonomiskt för sitt åtagande, att kommunens politiker har en god dialog med sina
partiföreträdare och att kommunerna företräds av kompetenta organisationer som
exempelvis Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att bevaka och driva frågor
om ekonomisk resursfördelning.
Regeringen tillskjuter varje år miljarder till kommunsektorn för att upprätthålla
välfärden. Dessutom ges riktade bidrag till skola och omsorg. SKL driver frågan om
att de generella statsbidragen till kommunerna bör öka på bekostnad av de riktade
statsbidragen. Ett problem med riktade statsbidrag är att de riskerar att bidra till
ökade kostnader och att kommunerna ofta inte vet om de är kortsiktiga och riskerar
att försvinna. Jag delar SKL:s uppfattning och anser att de arbetar aktivt med den
här typen av frågor oberoende av påtryckningar från kommunerna.
I egenskap av socialdemokrat tar jag upp frågor med partiets förtroendevalda där
jag anser att kommunerna missgynnats ekonomiskt. Exempel på sådana områden
är fördelning av ansvar inom personlig assistans, kostnader för det utökade
renhållningsansvaret och den tidigare regeringens beslut rörande Akasseperioderna.
Kommunerna i Fyrbodal har inte gett kommunalförbundet i uppdrag att arbeta
med pålagor från staten gentemot landets kommuner vilket heller inte bör göras.
Sveriges kommuner bör även i framtiden ha ansvar för fler områden än vad som
historiskt varit fallet. Dock bör kommunerna genom utjämningssystem och
statsbidrag ges en god kompensation för de områden man tar hand om.
Förutsättningarna för en mindre kommun kan utvecklas genom den typ av
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samarbeten som vi redan bedriver med närliggande kommuner, med större
kommuner, genom kommunalförbund, genom samägda bolag och genom större
organisationer med specialkompetens, typ SKL.
Krister Samuelsson tackar för svaret
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§ 51
Anmälningsärende
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende i protokoll 2019-05-15:
−

Justerare:

Revisorernas gruppindelning och bevakning av nämnder och bolag
(LKS 2019-141)
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