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Övriga närvarande
Gudrun Emilsdottir, förbundschef Samordningsförbundet Väst, del av § 129
Henrik Svedberg, ordförande Samordningsförbundet Väst, del av § 129
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Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 129
Muntlig information
Kommunstyrelsen får muntlig information om följande ärenden:
-

Gudrun Emilsdottir, förbundschef och Henrik Svedberg, ordförande från
Samordningsförbundet Väst informerar om verksamheten.

-

Eva-Marie Magnusson, ekonomichef, Leif Schöndell, kommundirektör och Per
Garenius, samhällsbyggnadschef redovisar uppföljningsrapport 3.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 130
Uppföljningsrapport 3 2018 för kommunstyrelse-förvaltningen
Dnr:

LKS 2018-196

Kommunstyrelseförvaltningen har i enlighet med kommunens styrmodell upprättat
uppföljningsrapport 3 2018.
En analys av kommunstyrelseförvaltningens kvalitetsfaktorer i de olika perspektiven
pekar på att verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt.
Sammantaget redovisar kommunstyrelseförvaltningen en stor positiv avvikelse,
4,1 mnkr, motsvarande 8 procent jämfört med budget till och med augusti. De största
avvikelserna redovisas under kommundirektörens och ekonomiavdelningens ansvar,
2,2 respektive 1,0 mnkr. Avvikelsen är främst en följd av den kommungemensamma
åtgärdsplanen för att balansera budgetunderskott i andra delar av kommunens
verksamhet.
I uppföljningen per april (U2) prognostiserades ett överskott på totalt 3,2 mnkr för
helåret 2018. I denna uppföljning per augusti (U3) har avdelningarna gjort nya
prognoser som sammantaget visar ett något högre överskott, 3,6 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-24
Uppföljningsrapport 3 2018 för kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 3 2018 för kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 131
Remissvar gällande förslag till ändringar avseende regleringen av
marktjänster vid flygplatser
Dnr:

LKS 2018-408

Regeringen har genom Näringsdepartementet gett Lysekils kommun och övriga
ägarkommuner i Fyrstads Flygplats AB möjlighet att yttra sig över en remiss
(N2014/04348/MRT) avseende reglering av marktjänster vid flygplatser.
Remissens förslag om att marknaden ska kunna begränsas utifrån både
luftfartsskyddsskäl som säkerhetsskäl är bra. Däremot ställer vi oss tveksamma till
förslaget om att inte reglera nivån på tillsynsavgifter utan att dessa istället ska
fastställas i föreskrifter från Transportstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-05 med remissvar
Remiss från Näringsdepartementet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner lämnade synpunkter enligt remissvar gällande förslag
till ändringar avseende regleringen av marktjänster vid flygplatser.
Beslut skickas till
marie.egerup@regeringskansliet.se, n.remissvar@regeringskansliet.se
Avd. för hållbar utveckling

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 132
Svar på medborgarförslag om insamling av plastskräp längs kusten
Dnr:

LKS 2017-513

Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att kommunen stöttar föreningar
och samverkansgrupper som samlar in plastavfall på öar med en symbolisk summa
per medverkande person. Förslaget omfattar även att kommunen tillhandahåller en
container för plastskräpet, samt bistår strandstädarna med en båt med förare.
Förvaltningen konstaterar att merparten av det som föreslås redan på ett eller annat
sätt redan finns att tillgå.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-16
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-10-19, § 139
Motion
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses besvarat i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut skickas till
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 133
Uppföljningsrapport 3 för samhällsbyggnadsförvaltningen 2018
Dnr:

LKS 2018-196

I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per sista augusti, uppföljningsrapport 3.
Denna rapportering innehåller ekonomisk uppföljning, redovisning av arbetet kring
utvecklingsmål och kvalitetsfaktorer.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-19
Uppföljningsrapport 3 för samhällsbyggnadsförvaltningen 017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 3 för 2018.
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 134
Ansökan om att få subventionerad arrendeavgift för bryggor i Brattevik
Dnr:

LKS 2014-323

Lysekils kommun och Bratteviks bryggförening har att teckna avtal för brygga.
Bryggföreningen anser och önskar få ett servitut för bryggan alternativt
subventionerad arrendeavgift till följd av etableringen av Preemraff och de lukt- och
bullerstörningar fastighetsägarna anser sig behöva utstå till skillnad från andra
kommunmedborgare.
Enligt fastighetsägarna har etableringen även inneburit minskad värdeutveckling för
fastigheterna i närområdet, främst fastigheter utmed Persens väg vilka ingår i
bryggföreningen, jämfört med andra fastigheter i kommunen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-14
Ansökan 2014-07-24
Beslut om bygglov 2016-04-07
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte medge servitutsrättighet eller subventionerad
arrendeavgift som kompensation för Preemraffs etablering.
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen/ Mark och Gata
Bratteviks Bryggförening

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 135
Köp av mark, fastigheterna Lysekil Gamlestan 1:73 och 1:74
Dnr:

LKS 2011-014

Fastighetsägaren till Gamlestan 1:75 har inkommit med önskemål om att förvärva
Gamlestan 1:73–1:74 vilka idag är införlivade och sedan länge uppfattas som en del av
Fastighetsägarens naturliga trädgård. Befintligt bostadshus, uppfört på Gamlestan
1:75, är tillbyggt med en vinkelbyggnad belägen på den kommunala fastigheten
Gamlestan 1:74.
Fastighetsägaren hävdar att ägandet av Gamlestan 1:73–1:74 är oklart och att denne
vid köp av Gamlestan 1:75 varit i tron av att samtliga tre fastigheter utgjorde en
fastighet. Utifrån olika argument anser fastighetsägaren att de ska få förvärva
fastigheterna till kraftigt reducerat pris.
Lysekils kommun har lagfart för de båda fastigheterna och anser inte att framförda
argument är skäl till en kraftig subventionering av tomtpriset.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-20
Fastighetsägarens skrivelse.
Yrkande
Mats Karlsson (M) och Lars Björneld (L): Bifall till förvaltningens förslag.
Per-Gunnar Ahlström (K): Köpesumma enligt skrivelsen från fastighetsägarna,
55 000 kronor.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Mats Karlssons m.fl. mot Per-Gunnar Ahlströms
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mats Karlssons m.fl. förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen erbjuder ägaren av Gamlestan 1:75 att köpa fastigheterna
Gamlestan 1:73 och 1:74 till marknadspris om 521 500 kronor och emotser svar
senast 2018-12-31.
Reservation
Per-Gunnar Ahlström (K), lämnar blank reservation
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen/ Mark och Gata
Fastighetsägaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 136
Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelsens
förvaltningar.


Handläggare för färdtjänst
 Beslut gällande färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd för
rörelsehindrade, juli och augusti 2018

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll den 3 oktober 2018.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 137
Anmälningsärenden
Protokoll från LysekilsBostäder AB 2018-09-12
Protokoll från Lysekils Hamn AB 2018-09-17
Protokollsutdrag från Socialnämnden 2018-08-28, § 130 – Ekonomisk utfall juni
2018 (LKS 2018-196)
Protokollsutdrag från Socialnämnden 2018-08-28, § 131 – Revisionsuppdrag fokus
hemtjänst (LKS 2018-523)
Protokollsutdrag från Lönenämnden 2018-09-06, § 7 – Ändring av resultatmål (LKS
2017-652)
Protokollsutdrag från Lönenämnden 2018-09-06, § 9 – Återrapportering gällande ny
samverkan i SML-kommunerna inom löneområdet. (LKS 2018-242)
Protokollsutdrag från Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2018-09-11, § 44 –
Antagande av dokumenthanteringsplan (LKS 2018-537)
Protokollsutdrag från Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2018-09-11, § 45 –
Ekonomi – Delårsbokslut jan-juni (LKS 2018-135)
Protokollsutdrag från Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2018-09-11, § 46 –
Tertialbokslut jan-aug (LKS 2018-135)
Dom från förvaltningsrätten 2018-09-17 – Överklagande på kommunstyrelsens
beslut 2017-09-29, § 182 – förvaltningsrätten avslår överklagandet
(LKS 2017-819)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll
3 oktober 2018.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 138
Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör
Dnr:

LKS 2018-088

Kommundirektören informerar om:















Nya ledamöter till kommunfullmäktige kommer att ha sitt första möte den 18
oktober. Efter dialog med några ledamöter så kommer fullmäktigemötet den
25 oktober att ställas in och istället behandla dagens fullmäktigeärende den 18
oktober.
Omvärldsanalys 30 oktober – Hans Abrahamsson, social hållbarhet - inbjudan
utskickad till nämnder och kommunstyrelsen.
Under hösten kommer ett arbete att påbörjas med att skapa ett kontaktcenter.
Ambitionen är att starta under första delen av 2019 och målet är att
kommuninvånarna ska få ökad service och snabbare svar.
Medborgarundersökningen pågår, slumpvis utvalda kommuninvånare får i en
enkät tycka till om kommunens verksamheter och kommunen som plats att bo
och leva på.
Inför 2019 finns det möjligheter att växla semesterdagstillägget mot lediga
dagar. Överenskommelse ska ske mellan medarbetare och chef.
2 oktober genomfördes en utbildning/information om GDPR av JP Infonet
som är kommunens dataskyddsombud
Med anledning av kommunens ekonomi var tanken att ingen trivselpeng
skulle avsättas till julaktiviteter, men det finns ett fullmäktigebeslut från
2004, i en friskvårdspolicy, att 300 kronor ska avsättas s.k. trivselpeng. Så
istället planeras nu gemensamt julbord för alla anställda i ett antal sittningar.
Ägarsamråd med Sotenäs, Munkedal och Lysekil (SML) – nya avtal gällande
IT och lön samt förändrat reglemente för miljönämnden i mellersta Bohuslän.
Ärendena kommer till kommunstyrelsen innan årets slut.
En statusinventering har genomförts på kommunens bryggor och det
konstateras att det finns ett stort behov av underhåll. Ärendet kommer
tillbaka till kommunstyrelsen i investeringsbudgeten med de mest akuta
insatserna.

 Rivning kommer att genomföras under hösten/vintern 2018 av sex villor på

Fridhemsvägen, vid infarten till Lysekil och som varit utdömda sedan flera år
tillbaka. I samband med den rivningen kommer även brukshundsklubbens
gamla klubbstuga att rivas i Dalskogen. Kostnaden beräknas till 1,5 mnkr som
finansieras av överskott på gemensamma verksamhetskostnader i 2018 år
budget.

 Svensk Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner.
Lysekil har klättrat något – till plats 273 jämfört med 284 föregående år.

 Möte med Näringslivscentrum och företagsbesök på Forsstrom High
Frequency AB den 26 september.

 Möte med Preem den 26 september med utbyte av information i aktuella
frågor, bl.a. bolagets pågående och planerade projekt.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens ordförande informerar om:






Urban Platsinnovation – avslutningsmöte var den 13 september 2018 i Lysekil
20 september var det möte med Fyrbodals kommunalförbund på Oscars
Medborgaskapsceremoni
Bolagsdialoger är inplanerade under hösten
Extra möte med Rambo AB gällande investeringsbeslut för att kunna införa
hemsortering i fyrfackskärl i övriga ägarkommuner

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 139
Uppföljningsrapport 3 2018
Dnr:

LKS 2018-196

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 3 per 31 augusti
2018. Rapporten omfattar även nämnder, styrelse och bolag, vilka har lämnat en
sammanfattande redogörelse för verksamheten, ekonomi och åtgärder för budget i
balans.
Kommunens resultat uppgår till 22,3 mnkr för perioden, vilket är en förbättring med
5,3 mnkr jämfört med samma period 2017. Det budgeterade resultatet till och med
augusti är 14,8 mnkr, vilket betyder att den positiva budgetavvikelsen är 7,5 mnkr. Då
ska man notera att här ingår 12,3 mnkr i reavinst vid försäljning av aktier i Rambo
AB.
Som det framgår av rapporten slutar prognosen för 2018 på 41,1 mnkr, vilket är 27,0
mnkr bättre än budgetens resultat på 14,1 mnkr. Det är budget för vissa gemensamma
kostnader och intäkter som har en positiv avvikelse.
Nämnderna redovisar sammantaget en negativ prognos och en stor del är
socialnämndens del. Det är därför av största vikt att socialnämnden genomför den
handlingsplan med åtgärder motsvarande 10,0 mnkr, vilka har inarbetats i prognosen
som ligger på -9,1 mnkr för helåret.
Verksamheternas sammanlagda nettokostnader ökar i snabbare takt än
skatteintäkterna i jämförelse med samma period föregående år. Nettokostnadens
andel av skatteintäkterna är 99,1 procent jämfört med 97,7 procent föregående år. Det
är viktigt att utvecklingen av nettokostnaden harmonierar med skatteintäkternas
utveckling.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-25
Uppföljningsrapport 3 2018 Lysekils kommun
Yrkande
Christina Gustafson (S): Tilläggsyrkande, kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att socialnämndens prognostiserade underskott på
9,1 mnkr inte ska täckas genom fler åtgärder utöver de som redan beslutats utan
finansieras genom överskott för övriga nämnder och gemensamma
verksamhetskostnader.
Per-Gunnar Ahlström (K): Avslag på förvaltningens förslag att uppmana nämnderna
att vara återhållsamma samt att vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans vid årets
slut.
Fredrik Häller (LP): Avslag på Christina Gustafsons tilläggsyrkande.
Christina Gustafson (S): Bifall till Per-Gunnar Ahlströms avslagsförslag.
Jan-Olof Johanson (S): Bifall till förvaltningens förslag.
Ronald Rombrant (LP): Bifall till Fredrik Hällers avslagsavslag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Jan-Olof Johanssons förslag att godkänna uppföljningsrapport 3.
Proposition på Jan-Olof Johanssons förslag att uppmana nämnderna att vara
återhållsamma samt vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans vid årets slut mot
Per-Gunnar Ahlströms m.fl. avslagsförslag.
Proposition på Christina Gustafsons tilläggsförslag mot Fredrik Hällers m.fl.
avslagsförslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons förslag att godkänna
uppföljningsrapport 3 och finner att kommunstyrelsen beslutar förslaget.
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons förslag att uppmana
nämnderna att vara återhållsamma samt vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans
vid årets slut mot Per-Gunnar Ahlströms m.fl. avslagsförslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Jan-Olof Johanssons förslag.
Ordförande ställer proposition på Christina Gustafsons tilläggsförslag mot Fredrik
Hällers m.fl. avslagsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christina
Gustafsons tilläggsförslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Uppföljningsrapport 3
2018.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana nämnderna att vara
återhållsamma samt vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans vid årets slut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att socialnämndens
prognostiserade underskott på 9,1 mnkr inte ska täckas genom fler åtgärder utöver de
som redan beslutats utan finansieras genom överskott för övriga nämnder och
gemensamma verksamhetskostnader.
Reservation
Per-Gunnar Ahlström (K), lämnar skriftlig reservation
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 140
Sammanträdeskalender för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
2019
Dnr:

LKS 2018-542

Kommunstyrelseförvaltningens har tagit fram förslag till sammanträdeskalender för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019.
Förvaltningen har tagit hänsyn till de ekonomiska uppföljningarna i mars, maj och
oktober. Kommunfullmäktiges beslut gällande budget 2020 föreslås onsdagen den 12
juni med start kl. 15.00.
Kommunstyrelsen
30 januari
27 februari
27 mars (Uppföljning 1)
2 maj
29 maj (Uppföljning 2, budget)
26 juni
4 september
9 oktober (Uppföljning 3)
6 november
27 november

Kommunfullmäktige
13 februari
13 mars
17 april
15 maj
12 juni (kl. 15.00, budget)
18 september
23 oktober
20 november
11 december

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-20
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till sammanträdeskalender för
kommunstyrelsen 2019.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till
sammanträdeskalender för kommunfullmäktige 2019.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 141
Svar på motion om mikroplaster och ökad undervisningstid om hållbar
konsumtion
Dnr:

LKS 2016-316

Centerpartiet föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska besluta om att ge Leva i
Lysekil AB i uppdrag ta fram förslag för att kommunens reningsverk ska använda
teknik som renar från läkemedelsrester och mikroplaster. Man föreslår också att öka
undervisning i skolorna om hållbar konsumtion, såsom miljöhänsyn, etisk märkning,
kemikaliekunskap och återvinning.
Kommunen har tre avloppsreningsverk och det är LEVA i Lysekil AB som hanterar
hela kedjan – från att råvattnet hämtas i vattentäkten till att avloppsvattnet renats
och lämnats tillbaka till havet. LEVA bevakar branschutvecklingen inom området och
följer gällande riktlinjer och krav som tillsynsmyndigheterna ställer som villkor för
sin verksamhet. LEVA föreslå därför att avvakta de centrala myndigheternas och
branschorganisationens kommande riktlinjer och åtgärdsförslag, innan beslut tas om
stora investeringar med avseende på mikroplaster och läkemedelsrester för
kommunens tre avloppsreningsverk.
Utbildningsnämnden behandlade 2016-12-07 den av kommunstyrelsen utsända
remissen och beslutade då att motionen anses besvarad med hänvisning till
förvaltningens synpunkter. Motivering var att en utökning av undervisningstiden inte
kan ske utan förändring i den fastställda timplanen men att det innehåll i
undervisningen motionärerna efterfrågan redan finns som centralt innehållet
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-17
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-05-26, § 91
Remissvar från LEVA i Lysekil AB
Remissvar från Utbildningsnämnden
Yrkande
Monica Andersson (C): Bifall till motionen.
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Monica Anderssons förslag mot Jan-Olof
Johanssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan-Olof
Johanssons förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att med hänvisning till tjänsteskrivelsen anse
motionen vara besvarad.
Reservation
Monica Andersson (C), lämnar skriftlig reservation
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesprotokoll
2018-10-03
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