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BESLUTANDE:
Ledamöter
Jan-Olof Johansson (S)
Christina Gustafson (S)
Ricard Söderberg (S)
Siw Linnér (S)
Klas-Göran Henriksson (S)
Margareta Carlsson (S)
Anders C Nilsson (S)
Roger Siverbrant (S)
Monica Andersson (C)
Siw Lycke (C), ersätter Fredrik Christensson (C)
Håkan Kindstedt (L)
Ann-Charlotte Strömwall (L)
Ulf Hanstål (M), §§ 15-16
Kent Olsson (M), ersätter Ulf Hanstål §§ 17-27
Krister Samuelsson (M)
Lars Setterberg (M), ersätter Wictoria Insulan (M)
Maria Granberg (MP)
Jeanette Janson (LP)
Ronald Rombrant (LP)
Ronny Hammargren (LP)
Bo Gustafsson (LP)
Annette Calner (LP)
Gert-Over Forsberg (LP)
Fredrik Häller (LP)
Håkan Smedja (V)
Bernt Säll (V), ersätter Lina Säll (V)
Yngve Berlin (K)
Britt-Marie Kjellgren (K)
Christoffer Zakariasson (SD)
Daniel Arvidsson (SD)
Magnus Elisson (SD)
Tommy Westman (SD)

Vid uppropet var av 31 utsedda kommunfullmäktige, 28 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-11-22

§ 15
Slutrapport Familjecentral Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2017-081

Inom ramen för utvecklingsområdet Barn och unga är vår framtid har en
processledare arbetat, under 2017-2018, med att utreda förutsättningarna för att
etablera en familjecentral i Lysekil och sammanställt resultaten i en slutrapport.
Rapporten beskriver arbetsprocessens gång, lämnar förslag på vilka verksamheter
som kommer medverka samt hur verksamheten ska bedrivas, ledas och organiseras.
Vidare lämnar rapporten förslag på att familjecentralen ska starta upp i lokaler på
Kungstorget 8, i Arbetsförmedlingens gamla lokaler.
Vid uppstart av en familjecentral är bedömningen att driftskostnaden kommer öka
med cirka 250 tkr per år. Finansiering kommer ske via omfördelning av medel från
kommunstyrelsen, utvecklingsområdet Barn och unga är vår framtid, till
socialnämnden.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-11-07, § 151
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-16
Slutrapport familjecentral Lysekils kommun
Ekonomibilaga investeringsbudget familjecentral
Barnhälsoindex
Yrkande
Yngve Berlin (K): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att etablera en familjecentral utifrån
presenterat förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att finansiering för drift och merkostnader sker via
omfördelning av medel från kommunstyrelsen, utvecklingsområdet Barn och unga är
vår framtid, till socialnämnden.
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Avdelningen för Hållbar utveckling
Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-11-22

§ 16
Budget 2019 och plan 2020-2021
Dnr:

LKS 2018-194

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till Budget 2019 och plan
2020-2021, bilaga B. I juni beslutade kommunfullmäktige att anta
socialdemokraternas och liberalernas förslag till budget 2019 och plan 2020-2021.
Resultatet justerades till 9,2 mnkr och socialnämnden fick en budgetförstärkning om
5,0 mnkr och utbildningsnämnden om 4,2 mnkr. Nämnderna fick dessutom
ytterligare uppdrag, bilaga A. I övrigt godtogs kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Investeringsbudgeten för 2019 justeras till 74 mnkr och för år 2020–2023 gäller
budgetbeslutet i juni, bilaga C.
Kommunen kommer inte att uppfylla två av tre finansiella mål.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-11-07, § 152
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-29
Budgetförslag från S och L, bilaga A
Kommunstyrelseförvaltningens budgetförslag 2019 plan 2020–2021, bilaga B
Investeringsbudget 2019, bilaga C
Yrkande
Jan-Olof Johansson (S), Monica Andersson (C), Håkan Smedja (V), Maria Granberg
(MP) och Ann-Charlotte Strömwall (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ronald Rombrant (LP): Bifall till Lysekilspartiets budgetförslag inkl. skattesats samt
avsteg från resultatmål. Avslag på kommunstyrelsens förslag i övrigt.
Ulf Hanstål (M): Avslag på socialdemokraternas och liberalernas förslag till budget
2019 och plan för 2020–2021. Bifall till moderaternas förslag tillika förvaltningens
förslag från juni 2018, bilaga B i budgetförslaget.
Yngve Berlin (K): Avslag på socialdemokraternas och liberalernas förslag till budget
2019 och plan för 2020–2021. Bifall till kommunistiska partiets förslag som innebär
en förstärkning av socialnämndens verksamhet med 9 mnkr. Bifall till oförändrad
skattesats.
Tilläggsförslag:


Att: Habiliteringspengarna (flitpengarna) återinförs.



Att: kommunen i skrivelse och uppvaktning klargör för regering och riksdag
att deras ständiga övervältrande av ofinansierade verksamheter på
kommunerna måste få ett slut.
Att: LSS, värdig äldrevård och omsorg måste vara ett nationellt ansvar och
garanteras medborgarna i hela landet och finansieras av staten
Att: kostnaderna för integration och flykting mottagande fullt ut finansieras av
staten utan bortre tidsgräns




Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-11-22

Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på kommunstyrelsens förslag till budget mot Lysekilspartiets förslag
mot Moderaternas förslag mot Kommunistiska partiets förslag.
Proposition på kommunstyrelsens förslag om oförändrad skattesats på 22,46 kr.
Proposition på kommunstyrelsens förslag att fastställa ny investeringsbudget för år
2019 på 74 mnkr mot Lysekilspartiets förslag på 75 mnkr.
Proposition på att göra ett tillfälligt avsteg från resultatmålet 2 % och målet om 100 %
självfinansiering av investeringar för budget 2019 och plan 2020–2021 och fatta
beslut enligt redovisad tabell över finansiella mål.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till budget mot
Lysekilspartiets förslag mot Moderaternas förslag mot Kommunistiska partiets
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Lysekilspartiets förslag mot Moderaternas förslag mot
Kommunistiska partiets förslag för att utse motförslag till huvudförslaget.
Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige utser till
motförslag.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag.
Ordförande ställer proposition på Lysekilspartiets förslag mot Moderaternas förslag
mot Kommunistiska partiets förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att
utse Lysekilspartiets förslag till motförslag.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar med 15 ja-röster, 11-nejröster och 5 ledamöter som
avstår att bifalla kommunstyrelsens förslag. (Se omröstningsbilaga)
Fortsatt proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om oförändrad
skattesats på 22,46 kr och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

5 (20)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-11-22

6 (20)

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att fastställa ny
investeringsbudget för år 2019 på 74 mnkr mot Lysekilspartiets förslag på 75 mnkr
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att göra ett tillfälligt
avsteg från resultatmålet 2 % och målet om 100 % självfinansiering av investeringar
för budget 2019 och plan 2020–2021 och fatta beslut enligt redovisad tabell över
finansiella mål och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas och Liberalernas förslag till
budget 2019 och plan för 2020–2021.
2. Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen lämnas oförändrad på 22,46 kr.
3. Kommunfullmäktige fastställer ny investeringsbudget för år 2019 på 74 mnkr
och plan 2020–2023 i enlighet med beslut i juni.
4. Kommunfullmäktige beslutar att göra ett tillfälligt avsteg från resultatmålet
2 % och målet om 100 % självfinansiering av investeringar för budget 2019 och
plan 2020–2021 och fatta beslut enligt redovisad tabell över finansiella mål.
Finansiella mål
Resultatmål
Soliditet
Egenfinansiering
investeringar
Investeringsvolym
totalt mnkr

år 2017
0,9 %
-11,3 %

prognos
2018
4,6 %
-4,1 %

år 2019
1,0 %
-0,3 %

år 2020
1,4 %
3,0 %

år 2021
1,0 %
5,4 %

89 %

122 %

69 %

88 %

80 %

48,0

61,3

74,0

58,3

55,0

Reservation
Ulf Hanstål (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget budgetförslag.
Ronald Rombrant (LP), och Yngve Berlin (K) anmäler var för sig, skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen

Ajournering
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 19.00–19.15.
Efter ajournering genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att
kommunfullmäktige är samlat med 27 ordinarie och 4 ersättare.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA
S
S
S
S
S
S
S
C
C
L
L
M
M
M
MP
V
V
K
K
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
SD
SD
SD
SD
S

Justerare:

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Jan-Olof Johansson
Christina Gustafson
Ricard Söderberg
Siv Linnér
Margareta Carlsson
Anders C Nilsson
Roger Siverbrant
Monica Andersson
Fredrik Christensson
Siw Lycke
Håkan Kindstedt
Ann-Charlotte Strömwall
Ulf Hanstål
Krister Samuelsson
Wictoria Insulan
Lars Setterberg
Maria Granberg
Håkan Smedja
Lina Säll
Bernt Säll
Yngve Berlin
Britt-Marie Kjellgren
Jeanette Janson
Ronald Rombrant
Ronny Hammargren
Bo Gustafsson
Annette Calner
Gert-Ove Forsberg
Fredrik Häller
Christoffer Zakariasson
Daniel Arvidsson
Magnus Elisson
Tommy Westman
Klas-Göran Henriksson

Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktige
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RESERVATION från Ronald Rombrant (LP) mot kommunfullmäktiges beslut 201811-22 i ärende 4 om Budget för 2019 och plan för 2020-2021.
Kommunfullmäktige ställde sig 2018-11-22 bakom förslaget om budget för
2019 med plan för 2020-2022 från S och L med röstsiffrorna 15 ja, 11 nejröster och 5 som avstod. Vi skönjer därmed ytterligare en mandatperiod med
ett svagt och vingligt minoritetsstyre.
Om man bara ser budgeten som ett dokument där det fördelas pengar mellan
nämnderna är det inte några jättestora skillnader mellan Lysekilspartiets
budgetförslag och förslaget från S och L. Visst, vi i Lysekilspartiet föreslog
några fler miljoner till socialnämnden, men det som särskilt ska lyftas fram är
de skillnader i ambitioner som vi ser mellan vår och minoritetens förslag.
Här är de mest väsentliga skillnaderna mellan de två budgetförslagen:


Lysekilspartiet vill att kommunen metodiskt börjar arbete mer
förebyggande. Därför har vi föreslagit att en s.k. investeringsfond läggs
upp för att exempelvis socialnämnden kan hämta pengar till förbyggande
åtgärder. En satsad krona i tidiga och unga år ger mångfalt igen i form av
lägre kostnader i framtiden.



Idag finns ingen budget för brottsförebyggande och trygghetsskapande
åtgärder. Vi i LP har avsatt medel för detta. Mot bakgrund av de problem
som vi har sett de senaste åren är vi mycket förvånande att SLminoriteten inte avsätter några resurser till detta ändamål.



Södra hamnen-området börjar se allt mer bedrövligt ut. Trafikverket
beslutade i våras att underhållet av Lysekilsbanan ska upphöra i december
2018. Vi sitter här på en oslipad diamant, men behöver så snart som
möjligt komma igång med utredningar syftande till att få fram en bild som
beskriver vad vi vill (och kan) göra med marken i Södra hamnen.



När det gäller den ekonomin och ekonomiprocesserna vill vi aktivt jobba
med att få ned kostnader inom områden där vi ”sticker ut”, vi ville ”rätta
till” socialnämndens budget, som nu med SL-budgeten tvingas att ta med
sig ett prognostiserat underskott på 9-10 miljoner till nästa år. Vi vill
vidare att styrmodellen utvärderas, vi menar att modellen kan göras
enklare, mer pedagogisk och mer engagerande. Alla dessa punkter
syftande till en effektivare kommun.

S och L lyfter fram några saker i sin budget och kallar dem särskilda uppdrag.
Detta är inga egna initiativ utan mer ett övertagande och förvaltande av andras
förslag. Att vi ska gå vidare med den s.k. heltidsresan, att vi ska satsa på
förskola på obekväm arbetstid, att socialnämnden metodiskt ska fortsätta
arbetet med att får ned kostnaderna till nivåer som gäller i andra liknande
kommuner, där är vi alla överens.
Sammanfattningsvis, vi kan inte göra annat än att beklaga att vår budget inte
fick fullmäktiges stöd. Vi tycker att vår budget hade gjort skillnad. Det gör inte
budgeten från S och L, vilken vi anser sakna både energi och initiativ.
För Lysekilspartiet/Ronald Rombrant, gruppledare

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-11-22

RESERVATION från Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren (K) mot
kommunfullmäktiges beslut 2018-11-22 i ärende 4 om Budget för 2019 och plan för
2020-2021.
Torsdagens budgetmöte kan i korthet sammanfattas som ett majoritetsbeslut för
fortsatt hets och jakt på omöjliga besparingar inom vård och omsorg. Trots nödrop
och vädjanden från personal, vårdtagare och anhöriga om ett stopp på nedskärningar
och personalinskränkningar klubbades en gravt otillräcklig budget.
Personal på avdelning 5 Lysekils Hemmet skriver bland annat,
”Vi skulle gärna vilja ha svar, från politierna, inte bara floskler som ”förändringar
är svåra”. ”Tillsammans kommer vi på kreativa lösningar”. ”Genom gemensamma
samtal kommer vi fram till lösningar”. Detta ivriga sparande måste få ett STOPP!”
Kommunistiska Partiets förslag att bl.a. förstärka socialnämndens budget med
ytterligare 9 mkr för att ge personalen arbetsro är vårt raka svar. Men detta krav
avvisades av en majoritet av de närvarande på kommunfullmäktiges budgetmöte.
För vilket år i rad som (K); s budgetyrkande bevisats vara det mest humana och
logiska för en verksamhet i balans, för en verksamhet där vårdens kvalitet bevaras och
personalen slipper jobba sig sjuk, mins vi knappt. Men ”sparsamheten” har kostat i
vårdkvalitet och arbetsmiljö, det är ett som är säkert.
Att kommunens ekonomi är ansträngd må vara sant, men en prioritering där de
tyngsta jobben och de svagaste grupperna drabbas är omoraliskt.
Vem kan hävda att det saknas pengar i samhället i stort när myndigheter och politiker
kan se mellan fingrarna på en skatteflykt på över 40 miljarder/år och istället riktar in
sig på ekonomiskt svaga grupper. Det är inte pengar som sakna, det är politiskt mod
och moral. I ett ärligt politiskt helhetsperspektiv vet alla att det är en orättvis
fördelning i samhället ”som gör den fattige så fattig och rike så förbannat rik”.
Utöver en förstärkt budget för Socialnämnden föreslog vi:
Att: Habiliteringspengarna (flitpengarna) återinförs.
Att: kommunen i skrivelse och uppvaktning klargör för regering och riksdag att
deras ständiga övervältrande av ofinansierade verksamheter på kommunerna
måste få ett slut.
Att: LSS, värdig äldrevård och omsorg måste vara ett nationellt ansvar och
garanteras medborgarna i hela landet och finansieras av staten
Att: kostnaderna för integration och flykting mottagande fullt ut finansieras av
staten utan bortre tidsgräns.
Eftersom fullmäktige beslutade att avvisa både Kommunistiska Partiets förslag till
budget och vårdpersonal och vårdtagares protester mot besparingar, väljer vi att
reservera oss mot årets budgetbeslut.

Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 17
Förslag till avtal om gemensam IT-funktion
Dnr:

LKS 2018-564

Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommuner har sedan 2014-01-01 haft en gemensam
IT-nämnd med tillhörande förvaltningsorganisation. Nämnden ska enligt tidigare
beslut i fullmäktige avvecklas och samarbetet regleras i avtal. Ett avtalsförslag har
därför tagits fram som stämts av mot övriga två SML-kommuner.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-11-07, § 153
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-04
Avtal IT-samverkan
Yrkande
Jan-Olof Johansson (S): avslag på andra beslutssatsen i kommunstyrelsens förslag.
IT-avdelningen har nu redovisat konsekvenserna av de nya principerna för
kostnadsfördelning och samtliga kommunstyrelser i Munkedal, Sotenäs och Lysekil är
nu positiva till förslaget.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att godkänna förslaget
till avtal om gemensam IT-funktion och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslaget.
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons förslag att avslå andra
beslutssatsen mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Jan-Olof Johanssons förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar under förutsättning, att Munkedal och Sotenäs gör
detsamma, att godkänna förslaget till avtal om gemensam IT-funktion gällande från
2019-01-01.
Beslutet skickas till
Munkedals kommun
Sotenäs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Avdelningen för IT

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 18
Förslag till avtal om gemensam lönefunktion
Dnr:

LKS 2018-569

Lysekil, Munkedals och Sotenäs kommuner har sedan 2014-01-01 haft en gemensam
Lönenämnd med tillhörande förvaltningsorganisation. Nämnden ska enligt tidigare
beslut i fullmäktige avvecklas och samarbetet regleras i avtal. Ett avtalsförslag har
därför tagits fram som stämts av mot övriga två SML-kommuner.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-11-07, § 154
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-04
Avtal lönesamverkan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar under förutsättning, att Munkedal och Sotenäs gör
detsamma, att godkänna förslaget till avtal om gemensam lönefunktion gällande från
2019-01-01.
Beslutet skickas till
Munkedals kommun
Sotenäs kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 19
Revidering av reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohuslän att
gälla från och med 1 januari 2019
Dnr:

LKS 2018-589

Reglementet för Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MimB) föreslås ändras på några
punkter. Uppdraget att stödja och samordna kommunernas miljöstrategiska arbete
samt uppdraget att bedriva tillsyn enligt lag om gaturenhållning och skyltning
(1998:814) föreslås utgår ur nämndens uppdrag. Vidare omfattar förslaget att
värdkommunen ska stå för ordförandeskapet och att ordföranden ska väljas på fyra
år. Ärendet omfattar också tillägg gällande e-cigaretter samt några redaktionella
justeringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07, § 155
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-15
Förslag till reviderat reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för Miljönämnden i mellersta
Bohuslän enligt ändringar föreslagna i bilaga att gälla från och med den 1 januari
2019.
Kommunfullmäktige beslutar att minska Miljönämnden i mellersta Bohusläns
budgetram med 180 tkr avseende Lysekils kommuns andel av en tjänst som
miljöstrateg. Beloppet tillförs kommunstyrelsens budgetram.
Beslutet är giltigt endast om motsvarande beslut fattas av kommunfullmäktige i
Sotenäs och Munkedals kommuner.
Beslutet skickas till
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun
Kommunstyrelsen i Munkedals kommun
Kommunstyrelseförvaltningen, avdelningen för Hållbar utveckling

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-11-22

§ 20
Digital Agenda för Sotenäs, Munkedal och Lysekil 2019-2022
Dnr:

LKS 2018-516

På uppdrag av kommuncheferna inom Sotenäs, Munkedal och Lysekil (SML) har ett
förslag till gemensam digital agenda tagits fram i samverkan med IT
samverkansgrupp (ISG) och SML-IT. Processen med att arbeta fram den digitala
agendan har bland annat omfattat intervjuer med utvalda chefer och ett
remissförfarande till berörda förvaltningar inom SML.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07, § 156
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-10
Digital Agenda för SML 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar strategidokumentet Digital agenda för
Lysekils/Munkedals/Sotenäs kommun 2019 – 2022.
Beslutet skickas till
Munkedals kommun
Sotenäs kommun
Avdelningen för IT
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-11-22

§ 21
Riktlinjer för förbyggande av mutor och jäv
Dnr:

LKS 2018-576

Offentligt anställda och förtroendevalda förväntas leva upp till högt ställda krav på
saklighet och opartiskhet i sitt arbete. Lysekils kommun saknar formellt antagna
riktlinjer för muta och jäv och det är därför angeläget att fastställa sådana för
kommunens och bolagens anställda och förtroendevalda som stöd i deras dagliga
verksamhet. Kommunstyrelseförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till
riktlinjer. Dessa är allmänt hållna eftersom de ska tillämpas inom olika
verksamhetsområden och under olika förhållanden.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-11-07, § 157
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-10
Policy och riktlinjer för förebyggande av mutor och jäv i Lysekils kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer förslaget Riktlinjer för mutor och jäv i Lysekils
kommun och att riktlinjerna även gäller de helägda kommunala bolagen.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolag

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-11-22

§ 22
Riktlinjer för representation i Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2018-491

Kommunens verksamhet är i huvudsak finansierad med skattemedel. Det innebär
särskilda krav på återhållsamhet med representationskostnader.
Användningen av representation ska kunna motiveras med dess betydelse för
verksamheten. Det är viktigt att vi har en god etik som präglar vårt agerande och vårt
förhållningssätt.
Representation är både ett naturligt och viktigt inslag i verksamheten och sker i en
rad olika sammanhang för att vi ska kunna bedriva och utveckla en god verksamhet
och nå våra mål.
Avdelningen för verksamhetsstöd har reviderat kommunstyrelsen tidigare beslut
2001-10-31, § 105 om riktlinjer för representation. Förvaltningen har utarbetat ett
nytt förslag där tidigare beslut om användande av alkohol vid särskilda tillfällen
inarbetats i de nya riktlinjerna. Riktlinjerna gäller för alla förtroendevalda och
anställda i kommunens förvaltningar och bolag.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-11-07, § 158
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-04
Lysekils kommuns Riktlinjer för representation
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för representation för Lysekils kommun enligt
upprättat förslag. Riktlinjerna gäller även de av kommunen helägda bolagen.
Kommunfullmäktige beslutar att genom antagande av nya riktlinjer för
representation upphäva fullmäktiges tidigare beslut från 2001-10-31, § 105, samt
fullmäktiges beslut enligt § 31, 1979/1980, att den kommunala representationen inte
ska omfatta kostnader för alkoholförtäring.
Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar och bolag

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-11-22

§ 23
Obesvarade medborgarförslag - redovisning hösten 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 20 öppna och pågående medborgarförslag. Sedan
redovisningen i maj 2018 har fyra medborgarförslag besvarats av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-11-07, § 159
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-19
Förteckning över obesvarade medborgarförslag 2018-10-19
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade medborgarförslag hösten
2018.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-11-22

§ 24
Obesvarade motioner - redovisning hösten 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 54 pågående och öppna motioner. Sedan redovisningen i
kommunfullmäktige april har det inkommit 8 nya motioner och 23 motioner har
besvarats.
Kommunstyrelseförvaltningen kommer att skärpa upp hanteringen av motionerna,
men det är svårt att inom befintliga resurser prioritera äldre motioner då ett flertal är
inaktuella eller har genomförts på ett eller annat sätt.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-11-07, § 160
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-19
Förteckning över obesvarade motioner 2018-10-19
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade motioner hösten 2018.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-11-22

§ 25
Svar på motion om att stärka de ideella organisationernas ställning i
välfärdsarbetet
Dnr:

LKS 2017-760

I en motion inlämnad av Ann-Charlotte Strömwall (L) och Camilla Carlsson föreslås
att Lysekils kommun utreder förutsättningarna för att Lysekil inför en lokal
överenskommelse inom det sociala- och integrationsområdet liknande den centrala
överenskommelse som nyligen signerades mellan regeringen och
paraplyorganisationer för de ideella organisationerna inom civilsamhället.
Kommunstyrelseförvaltningen ser allmänt positivt på motionens förslag och föreslår
därför att bifalla motionen och att socialförvaltningen ges utredningsuppdraget med
stöd av utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-11-07, § 161
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-20
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-11-16, § 155
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen och att socialnämnden ges i uppdrag att med
stöd av utbildningsnämnden och kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för en
överenskommelse inom det sociala- och integrationsområdet liknande den centrala
överenskommelsen.
Beslutet skickas till
Socialnämnden inkl. handlingar
Utbildningsnämnden inkl. handlingar
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktige

2018-11-22

§ 26
Motion om att ändra titeln tjänsteman till tjänsteperson
Dnr:

LKS 2018-641

Annette Calner (LP) har i en motion föreslagit att kommunen inför det könsneutrala
ordet ”tjänsteperson” istället för ”tjänsteman” i skrift- och talspråk.
Beslutsunderlag
Motion 2018-11-19
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesprotokoll
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2018-11-22

§ 27
Anmälningsärende
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende i protokoll 2018-11-22:
 Protokollsutdrag från socialnämnden 2018-10-02 –
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, andra kvartalet 2018
(LKS 2018-331)
 Nya arvoden efter uppräkning 1 november 2018 samt från 1 januari 2019
 Beslut från länsstyrelsen, ny ersättare för socialdemokraterna
(LKS 2018-571)
 Laga kraftbevis Slätten 1:34 – Gamla mejeriet (LKS 2018-500)
 Skrivelse från personalen på avd. 5 (LKS 2018-598)
 Skrivelse frånboende på avd. 5 (LKS 2018-621)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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