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 ANSLAGSBEVIS: 

 
Nämnd: Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 Justeringsdatum: 2018-04- 

Anslagsdatum: 2018-04- Anslagets nedtagande: 2018-05- 

Bevis om tillkännagivande av justering: ……………………………………… 

Sammanträdestid:  2018-04-11 kl. 10.00-12.25 
     
 
Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil 
 
Beslutande ledamöter  
 
Jan-Olof Johansson (S), ordförande 
Ronald Rombrant (LP)  
Monica Andersson (C), ersätter Lars Björneld (L) 
Mats Karlsson (M)  
Fredrik Häller (LP)  
   
 
Tjänstemän:   
 
Leif Schöndell, kommundirektör   
Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare  
Joakim Hagetoft, säkerhetssamordnare §§ 10-11 
Eva-Marie Magnusson, ekonomichef § 12 
 
 
 
Paragrafer: 10- 12 
  
 
Sekreterare: ……………………………………………. 
  Mari-Louise Dunert 

 
Ordförande: ……………………………………………… 
   Jan-Olof Johansson 

   
Justerare ……………………………………………….. 
  Ronald Rombrant 
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 JUSTERING     Sign: 
 

§ 10 
 
Handlingsplan Hot och våld för förtroendevalda - information 
Dnr: LKS 2018-269 
 
Dialog och information kring arbetet med att ta fram riktlinjer för att förebygga och 
hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda. 
 
Säkerhetssamordnaren Joakim Hagetoft informerar om syfte och mål med 
riktlinjerna.  Riktlinjerna ska utgöra ett stöd och en vägledning för Lysekils kommuns 
förtroendevalda i syfte att öka tryggheten vid utförande av offentliga 
förtroendeuppdrag.  
Målsättningen är att förtroendevalda ska känna till dokumentet ”Riktlinjer för att 
förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda” samt tillhörande bilagor 
och veta vem man ska kontakta vid utsatthet eller vid oro. 
 
Ärendet kommer att behandlas på kommunfullmäktige under våren 2018. 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet tar del av informationen.  
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§ 11 
 
Trygghetsfrågor - information 
Dnr: LKS  
 
Säkerhetssamordnaren Joakim Hagetoft redogör för lägesbilden med anledningen av 
oroligheterna i centrala Lysekil. Vidare delges information om vidtagna åtgärder och 
planeringen fortsättningsvis. 
 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet tar del av informationen. 
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 JUSTERING     Sign: 
 

§ 12 
 
Bokslutsberedning  
Dnr: LKS 2018-200 
 
Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska kommunstyrelsens 
ledningsutskott genomföra en bokslutsberedning efter årsbokslutet i syfte att 
fastställa respektive nämnd/styrelses ekonomiska resultat. Uppgår kommunens 
resultat till minst två procent av kommunens totala budget kan överskjutande del av 
resultatet balanseras till nämnd/styrelse påföljande år. Underskott ska enligt 
regelverket överföras med 100 procent som eget kapital, dock maximalt två procent av 
nämndens budget. Underskott ska täckas inom tre år. 
 
Då kommunen som helhet inte uppfyller kraven på resultat, 2 procent av budget, är 
det inte aktuellt med överföring av överskott till nästkommande år.  
 
För socialnämndens del innebär regelverket att 7,3 mnkr av det totala underskottet på 
22,4 mnkr för 2017 ska överföras och återställas inom tre år. Då nämnden är inne i ett 
omställningsarbete och anpassning till budget 2018 bedöms ytterligare åtgärder för 
att återställa underskott från 2017 inte vara lämpligt i dagsläget, utan beslut om detta 
bör avvaktas till uppföljningsrapport 3 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-04 
 
Yrkande 
 
Mats Karlsson (M): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ajournering 
 
Ajournering begärs och genomförs kl. 12.05-12.15 
 
Fortsatt yrkande 
 
Ronald Rombrant (LP): Mot bakgrund av att vi inte vill ägna oss åt tidsslösande spel 
för galleriet och mot bakgrund av socialnämndens stora underskott - vilket i realiteten 
gör det omöjligt att hämta igen underskottet - yrkas på att socialnämnden inte 
behöver ta med sig detta kommande år samt att det görs en översyn av 
ekonomistyrningsprinciperna i delen om bokslutsberedning och hantering av över- 
och underskott. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsens ledningsutskott godkänner följande propositionsordning:  
 
Proposition på Mats Karlssons förslag mot Ronald Rombrants förslag. 
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 JUSTERING     Sign: 
 

Proposition  
 
Ordförande ställer proposition på Mats Karlssons förslag mot Ronald Rombrants 
förslag och finner att kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar enligt Mats 
Karlssons förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsens ledningsutskott godkänner följande propositionsordning:  
 
Ja-röst för Mats Karlssons förslag 
 
Nej-röst för Ronald Rombrants förslag. 
 
Omröstningsresultat 
 

Med 3 ja-röster och 2 nej-röster beslutar ledningsutskottet enligt Mats Karlssons 
förslag. 
 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S X   

Monica Andersson, tjg. C X   

Mats Karlsson  M X   

Ronald Rombrant LP  X  

Fredrik Häller LP  X  

Summa  3 2  

 
Ledningsutskottets beslut 
 
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa respektive 
nämnds resultat för 2017. Mot bakgrund av att socialnämnden prognosticerar ett 
underskott om 19 mnkr för 2018 föreslås att beslut om startpunkt för återställande av 
underskott från 2017 på 7,3 mnkr avvaktas till uppföljningsrapport 3 2018. 
 
Reservation 
 
Ronald Rombrant (LP) anmäler blank reservation. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunstyrelsen 
 
 


