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Jan-Olof Johansson (S), ordf.  
Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. 
Ronald Rombrant (LP), 2:e vice ordf. 
Christina Gustafson (S) 
Mats Karlsson (M)  
Camilla Carlsson (L), ersätter Christer 
Hammarqvist (C) §§ 63-71 
Patrik Saving (LP), ersätter  
Catharina Hansson (LP)  
Fredrik Häller (LP)  
Inge Löfgren (MP) §§ 63-77, 79-82 
Yngve Berlin (K) 
Christoffer Zakariasson (SD) 
Richard Söderberg (S), ersätter Christer 

Hammarqvist (C) §§ 72-82 
Fredrik Lundqvist (LP), ersätter Inge Löfgren 

(MP) § 78 
 
 

Richard Söderberg (S) §§ 63-71 
Fredrik Lundqvist (LP) §§ 63-77 
Alexander Niklasson (M) 
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Inge Löfgren (MP) § 78 
 

Tjänstemän  
 

Leif Schöndell, kommunchef  
Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare  
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63-82 

Sekreterare 
 
 

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

Ordförande 
 
 

………………………………………………………. 
Jan-Olof Johansson 
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………………………………………………………. 
Mats Karlsson 

 
 

………………………………………………………. 
Fredrik Häller 
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Övriga närvarande: 

Anneli Strand, facklig representant kommunal, del av § 63 
Stefan Lennartsson, Arbetsmiljöverket, del av § 63 
Maria Hemlin, personalchef, del av § 63 
Magnus Andersson, ekonomichef §§ 63-80 
Christian Martins, administrativ chef §§ 63-76 
Marie-Louise Bergqvist, avdelningschef för service, del av § 63 
Linda Wising, handläggare, del av § 63 
Gunilla Wiktor, Västtrafik, del av § 63 
Dan-Ivar Jacobsson, Västtrafik, del av § 63 
Ing-Marie Tjulander, utvecklingsledare, del av § 63 
Bengt Mattsson, avd.chef IFO § 64 
Julia Lundwall, enhetschef vuxenenheten § 64 
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§ 63 
 

Muntlig information 
 
Kommunstyrelsen får muntlig information om följande ärenden: 
 
 

- Stefan Lennartsson representant från Arbetsmiljöverket informerar om 
arbetsmiljöansvaret för förtroendevalda.  

- Gunilla Wiktor och Dan-Ivar Jacobsson representanter från Västtrafik 
informerar om det nya avtalet om färdtjänst 

- Ing-Marie Tjulander, utvecklingsledare informerar om kommunernas kvalitét 
i korthet (KKIK) 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens tar del av informationen. 
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§ 64 
 
Om de ensamkommandes situation i vår kommun – information 
Dnr: LKS 2017-330 
 
Med anledning av Yngve Berlins begäran om att få information gällande 
ensammakommande situation i vår kommun samt skrivelsen från föreningen Binna 
är avdelningschef för individ och familjeomsorg och enhetschefen för vuxenenheten 
inbjudna till dagens sammanträde med kommunstyrelsen för att informera. 
 
Inom kommunen finns i nuläget 6 olika boenden som tillsammans har hand om 68 
ensamkommande ungdomar. 
 
Migrationsverket kommer med nya regler från och med 2 maj, förtydligande av dessa 
regler kommer nästa vecka. Ersättningarna kommer att förenklas och sänkas från och 
med 1 juli 2017.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen 
 
Beslutet skickas till 
 
Föreningen Binna för kännedom 
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§ 65 
 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr:  LKS 2017-325 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en översyn och revidering av 
kommunstyrelsens delegationsordning. Syftet har varit att renodla och effektivisera 
ärenden som normalt hanteras inom ramen för den löpande verksamheten i 
tjänstemannaorganisationen samt att anpassa delegationsordningen till den nya 
organisation som började gälla från och med 2017-01-01. Därmed avlastas 
kommunstyrelsen och den politiska nivån och kan fokusera på sitt huvuduppdrag 
som är att leda, samordna och utöva uppsikt, samt hantera ärenden av mer principiell 
och strategisk natur. Revideringen har även resulterat i ett tydligare och modernare 
språkbruk. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-12, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reviderad delegationsordning och att den 
gamla LKS 2015-071 upphör därmed att gälla. 
 
Beslut skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen (inkl. bilaga, f.v.b.)  
Samhällsbyggnadsförvaltningen (inkl. bilaga, f.v.b.) 
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§ 66 
 

Uppföljningsrapport per den 31 mars 2017 för kommunstyrelseförvaltningen 
Dnr: LKS 2017-224 
 
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla 
information om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och juli. 
Information lämnas för kommunstyrelseförvaltningen om utfall efter mars månad. 
 
Någon ny prognos har inte arbetats fram sedan föregående uppföljning (uppföljning 1 
efter februari). Förvaltningen kan dock konstatera att utfallet är fortsatt positivt och 
gör ingen annan bedömning för helåret än att budgeten kommer vara i balans. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-21, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport mars 2017 för 
kommunstyrelseförvaltningen. 
 
Beslut skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 67 
 

Uppföljningsrapport per den 31 mars 2017 för samhällsbyggnads-
förvaltningen 
Dnr: LKS 2017-224 
 
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla 
information om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och juli. 
Information lämnas för samhällsbyggnadsförvaltningen om utfall efter mars månad. 
 
Någon ny prognos har inte arbetats fram sedan föregående uppföljning. 
Förvaltningen har föreslagit åtgärder för budget i balans i särskild skrivelse. 
 
Bedömningen för helåret med de åtgärder som föreslås är att budgeten kommer att 
vara i balans. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse 2017-04-26, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport mars 2017 för 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Beslut skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 68 
 

Handlingsplan för samhällsbyggnadsförvaltningens budget 2017 
Dnr: LKS 2017-348 
 
Vid redovisning av uppföljningsrapport 1 gällande perioden fram till februari 
redovisade samhällsbyggnadsförvaltningen en prognos för 2017 på -3,1 mkr. 
Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska en handlingsplan med åtgärder 
för budget i balans redovisas senast 30 dagar efter att avvikelsen blivit känd. 
 
Fastighetsenhetens prognosticerade underskott på 2 450 tkr består av två delar. Dels 
rivning av fem utdömda villor vid infarten till Lysekils stad, dels merkostnader för 
verksamheter som flyttats från fiskhamnskajen som stängdes av akut 2016. För att få 
fastighetsenhetens budget i balans föreslås att den planerade rivningen av de 
utdömda byggnaderna flyttas till 2018. Vidare kommer de lokalytor som hyrs vid 
fiskhamnen att minskas och hyreskostnaden bedöms därmed bli ca 350 tkr lägre. 
 
Förlängning av avtal gällande papper och plast innebär en lägre kostnad som möter 
stor del av underskottet.  

För avdelningen Mark- och gata blir åtgärden att se över alla löpande driftkostnader 
som inte finns inom avtalet med LEVA i Lysekil AB och vara återhållsamma med 
åtgärder som inte anses akuta. 

Övriga delar av underskottet bedöms kunna mötas genom återhållsamhet med köp av 
externa uppdrag. 

 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-26. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslagen för budget i balans för 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2017. 
 
Beslut skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 69 
 
Förvaltade stiftelsers bokslut för år 2016 
Dnr: LKS 2017-294 
 
Enligt Stiftelselagen ska kommunens högsta verkställande organ överlämna 
bokslut/årsredovisning eller sammanställning över räkenskaperna till revisorerna för 
de stiftelser som förvaltas. 
Lysekils kommun förvaltar sju stiftelser vilkas årsredovisning respektive 
sammanställning över räkenskaperna för år 2016 bifogas.  
Minnesfonden efter Elof och Margit Hellman och Stiftelsen Samfond nr 4 är de av de 
förvaltade stiftelserna som är bokföringsskyldigs och därmed är skyldigs ska upprätta 
årsredovisning. Övriga stiftelser ska upprätta sammanställning över räkenskaperna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-13, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna och överlämna de förvaltade stiftelsernas 
årsredovisning respektive sammanställning över räkenskaperna för år 2016 till 
revisorerna och att uppdra åt firmatecknare att underteckna desamma. 
 
Beslut skickas till 
 
Ekonomiavdelningen 
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§ 70 
 
Bolagsstyrningsrapport 2016 för Lysekils Stadshus AB 
Dnr: LKS 2017-298 
 
Enligt det gemensamma ägardirektivet för bolag ägda av Lysekils kommun ska 
bolagen årligen upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Denna ska 
bl.a. belysa bolagets verksamhet i förhållande till det fastställda kommunala 
ändamålet samt hur styrelsearbetet bedrivits under året. Dotterbolagen ska 
rapportera till Lysekils Stadshus AB som i sin tur lämnar en rapport för 
bolagskoncernen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-12, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner bolagsstyrningsrapport 2016 för Lysekils Stadshus AB 
med bilagor. 
 
Beslut skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Lysekils Stadshus AB 

  



 LYSEKILS KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 Kommunstyrelsen 2017-05-03 

  11 (33) 
 

 

  
        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 71 
 
Eventuella regleringar av aktiviteter samt skyltning vid kajer och bryggor 
Dnr: LKS 2017-285 
 
Kommunchefen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda åtgärder för att 
skapa en trygg miljö vid kajer, strandpromenader och bryggor. Det krävs en 
avvägning mellan den enskildes frihet att röra sig och verka fritt, och det allmännas 
rätt till trygghet och säkerhet. Kommunstyrelseförvaltningen menar att den mest 
kraftfulla åtgärden för att motverka en liknande problematik kring fiskeaktiviteter 
som den som uppstod 2016 i Norra hamnen är att i de lokala ordningsföreskrifterna 
införa ett fiskeförbud. Ett dylikt förbud skulle dock uppfattas som en inskränkning i 
den enskildes frihet och det är vidare osäkert om 2016 års situation var att anse som 
så pass störande att den allmänna ordningen i lagens mening hotades.  
 
Det kan med stor sannolikhet antas att antalet personer som fiskar i Norra hamnen 
sommaren 2017 kommer att vara väsentligt färre jämfört med förevarande år. Vidare 
bedöms informationsåtgärder i form av positiv skyltning av typen ”vett & etikett” 
kunna bidra till fiskeverksamhet med inslag av mer ömsesidig respekt och 
återhållsamhet. Kommunstyrelseförvaltningen förordar därför informationsskyltar 
och att något förbud mot fiske inte införs i de lokala ordningsföreskrifterna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-30. 
 
Yrkande  
 
Jan-Olof Johansson (S): tilläggsförslag att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att i de lokala ordningsföreskrifterna införa regler om förbud 
mot fiske med kastspö på strandpromenaden i norra hamnen samt småbåtshamnarna 
i norra hamnarna och havsbadsområdet inom de områden som markerats i bilagda 
kartor. Motiv för beslutet är den risk för olyckor och personskador som kan uppstå 
samt att skyltar om fiskeförbud sätts upp inom ovan angivna områden. 
 
Yngve Berlin (K), Ronald Rombrant (LP), Fredrik Häller (LP), Patrik Saving (LP) och 
Inge Löfgren (MP): Bifall till förvaltningens förslag, avslag på Jan-Olof Johanssons 
tilläggsförslag. 
 
Mats Karlsson (M) och Christoffer Zakariasson (SD): Bifall till förvaltningens förslag 
samt bifall till tilläggsförslaget. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på förvaltningens förslag   
 
Proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. tilläggsförslag mot avslag. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. tilläggsförslag mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan-Olof Johanssons m.fl. 
tilläggsförslag.   
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till tilläggsförslaget 
 
Nej-röst för avslag 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 6 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla 
tilläggsyrkandet. 
 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S X   

Lars Björneld L X   

Ronald Rombrant LP  X  

Christina Gustafson S X   

Mats Karlsson M X   

Camilla Carlsson, tjg L X   

Fredrik Häller LP  X  

Patrik Saving LP  X  

Inge Löfgren MP  X  

Yngve Berlin. K  X  

Christoffer Zakariasson SD X   

Summa  6 5  

 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram 
informationsmaterial i syfte att bidra till ordningsamma och respektfulla 
fiskeaktiviteter i Norra Hamnen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i de lokala ordningsföreskrifterna 
införa regler om förbud mot fiske med kastspö på strandpromenaden i norra hamnen 
samt småbåtshamnarna i norra hamnarna och havsbadsområdet inom de områden 
som markerats i bilagda kartor. Motiv för beslutet är den risk för olyckor och 
personskador som kan uppstå samt att skyltar om fiskeförbud sätts upp inom ovan 
angivna områden. 
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Reservation 
 
Fredrik Häller och Ronald Rombrant (LP) och Yngve Berlin (K), anmäler var för sig 
skriftlig reservation. 
 
Inge Löfgren (MP), anmäler blank reservation. 
 
Beslut skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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§ 72 
 
Förutsättningar framtida hamnverksamhet 
Dnr: LKS 2016-476 
 
Lysekils Stadshus AB gav 2016-02-24 VD i uppdrag ta fram ett förslag på 
utredningsdirektiv gällande framtida hamnverksamhet i Lysekil. SWECO har på 
uppdrag och utifrån framtaget utredningsdirektiv genomfört en utredning gällande 
Lysekils hamn och tagit fram ett underlag för vidare dialog och ställningstagande 
avseende hamnens framtida verksamhet.  
Kommunstyrelseförvaltningen menar att med utredningen som grund föreligger 
nödvändig kunskap om trender kompletterat med utredningens förslag på möjliga 
verksamhetsformer och strategiska inriktning. Detta bör dock enligt förvaltningen 
kompletteras med en fördjupad ekonomisk analys kopplat till de olika förslagen 
avseende hamnverksamhet, verksamhetsform och arbetet med den strategiska 
inriktningen och de därtill hörande tre parallella scenarierna (nutid, nära framtid och 
framtid) som föreslås i utredningen. Först när en dylik ekonomisk analys är gjord 
finns realistiska förutsättningar att göra väl avvägda beslut avseende 
hamnverksamhetens framtid. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-09, med bilaga. 
 
Yrkande 
 
Ronald Rombrant (LP): att ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen 
för att den fortsatta handläggningen ska ta i beaktande dels kajbesiktningar, dels en 
bedömning av vad ett marknadsmässigt arrende bör uppgå till. Utgångspunkten 
måste vara att Lysekils hamn AB ska ge en avkastning som ligger på samma nivå som 
på övriga bolag inom Stadshus-koncernen, som i ägardirektiven har avkastningskrav 
på sig. 
 
Mats Karlsson (M), Christina Gustafson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Ronald Rombrants återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag. 
 
Om ärendet ska avgöras idag, proposition på Mats Karlssons m.fl. förslag. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants återremissyrkande mot att 
avgöra ärendet idag, och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 
 
Ordförande ställer proposition på Mats Karlssons m.fl. förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utredningens förslag avseende hamnverksamhet, 
verksamhetsformer och strategisk inriktning kompletteras med en fördjupad 
ekonomisk analys kopplat till förslagen och tillhörande scenarier med ambitionen att 
redovisa analysen vid kommunstyrelsens sammanträde i september. 
 
Beslut skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 73 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelsens 
förvaltningar. 
 

 Kommunstyrelsens ordförande  

 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

 Ackordsgodkännande och fullmakt – Empower AB 
 

 Ekonomichefen 

 Avtalsförlängning digitala trygghetslarm 
 

 Upphandlaren 

 Medverkan i VGR:s upphandling av samlat IT-stöd 

 Inbjudan att delta i upphandling – köksvagnar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll den 3 maj 2017. 
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§ 74 
 
Anmälningsärenden 
 
Protokoll från Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-03-15, 2017-04-12 
 
Protokoll från Rambo AB 2017-02-24 
 
Protokoll från Lysekilsbostäder 2017-03-15 
 
Årsredovisning 2016 från Kooperativa hyresrättsförening  
 
Regeringsbeslut – överklagande i fråga om tillfälligt utvidgat strandskydd i Lysekils 
kommun (LKS 2016-485) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll  
3 maj 2017. 
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§ 75 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande och kommunchef 
Dnr: LKS 2017-097 
 
Kommunchefen informerar om: 
 

 Utkast till budget 2018 är utskickat till samtliga i kommunstyrelsen. 
Måndagen den 8 maj är det dialog om finansiella mål och befolkningsprognos, 
information om ekonomiska förutsättningar och tillfälle för frågor  

 Ny chef för avdelningen för service inom socialförvaltningen är Marie-Louise 
Bergqvist. Arbete pågår med rekryteringskonsult för tjänsten som 
förvaltningschef, kommunchefen går in som tillförordnad förvaltningschef. 

 ÖP-processen fortsätter med olika workshops/verkstäder som är öppna för 
alla. Under maj månad kommer det att anordnas 7 tillfällen, ett på Skaftö, ett i 
Brastad, resterande centralt i Lysekil.  

 Utvecklingsarbetet kring rollfördelning politik-förvaltning den 23 maj 
kommer ordinarie i kommunstyrelsens ledningsutskott träffas i ett första 
skede, därefter kommer samtliga i kommunstyrelsen att ha en fortsatt 
gemensam process. Datum för det mötet kommer att meddelas senare. 

 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 
 

 Trafikverket – Lysekilsbanan 

 Nordiska strandstädardagen 6 maj 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen antecknar informationen. 
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§ 76 
 

Vision Lysekil 2030 
Dnr: LKS 2017-332 
 
Enligt Lysekils kommuns styrmodell utgör visionen och värdegrunden tillsammans 
med kommunala och statliga styrdokument grunden för verksamhetens uppdrag 
(grunduppdraget). Visionen ska ange ett framtida önskvärt tillstånd och resultat på 
lång sikt (10 år eller mer). Den ska ge inriktning och energi för utvecklingsarbetet och 
visa vägen till en bättre verksamhet och ett bättre Lysekil. 
 
Visionen har arbetats fram i workshops med politiker och tjänstemän i kommunen 
med svaren från enkäten Lysekil 2030 som ett viktigt underlag. 
 
Med tanke på visionens syfte, att ge en övergripande inriktning för kommunens 
utveckling, bör kommunfullmäktige besluta att den ska gälla för hela 
kommunkoncernen, dvs. de av kommunen helägda bolagen inom Lysekils Stadshus AB. 
 
Beslutsunderlag 
 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-21, med bilaga. 
 

Yrkande 
 

Christina Gustafson (S): Ändringsförslag att ta bort texten ”ÅR 2030” i början av 
visionen. 
 

Ronald Rombrant (LP): Återremiss för att läggas ut på hemsida och på sociala medier 
för synpunkter samt att framföra tack till alla som har bidragit till förslag. 
 

Rickard Söderberg (S): Bifall till Christina Gustafsons ändringsförslag, avslag på 
Ronald Rombrants återremissyrkande.  
 

Propositionsordning 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 

Proposition på Ronald Rombrants återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag. 
 

Om ärendet ska avgöras idag, proposition på Christina Gustafson m.fl. 
ändringsförslag samt förvaltningens förslag i övrigt. 
 

Proposition 
 

Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants återremissyrkande mot att 
avgöra ärendet idag, och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera 
förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera förslaget för att läggas ut på hemsida och 
på sociala medier för synpunkter samt att framföra tack till alla som har bidragit till 
förslag. 
 
Beslut skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 77 
 
Justering av taxa för färdtjänst och arbetsresor samt utvidgat 
färdtjänstområde 
Dnr: LKS 2016-774 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-30 att Lysekil ska delta i Västtrafiks centrala 
upphandling gällande anropsstyrd trafik. Nytt avtal med Västtrafik gällande 
färdtjänsten träder i kraft 19 juni 2017. Idag kan den som har färdtjänst resa inom 
samt 3 mil utanför kommungränsen. Avtal med Västtrafik innebär att kommunen 
följer Västtrafiks zonindelning vilket betyder att färdtjänstberättigade i Lysekil kan 
resa inom hela Fyrbodalsområdet. Därmed har Lysekil samma utvidgade område som 
våra grannkommuner. Utanför detta område måste den enskilde ansöka om 
Riksfärdtjänst vilket är oförändrat mot idag.  
 
Under förutsättning att Lysekils kommun ska följa Västtrafiks basprislista och ha 
oförändrad kostnadsnivå för färdtjänst jämfört med idag, och som ligger i paritet med 
Munkedal och Sotenäs, bör kommunen ha ett påslag på ca 50 procent. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-11, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa för 
färdtjänst enligt förslag, att egenavgiften följer Västtrafiks basprislistataxa plus  
50 procent, att arbetsresor ska motsvara Västtrafiks periodkort samt att reseområdet 
ska omfatta Fyrbodalsområdet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
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§ 78 
 
Utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp till området Gullmarsbaden 
i Lysekils kommun  
Dnr: LKS 2017-368 
 
Området Gullmarsbaden, nummer 43 i Lysekils kommuns VA-plan, omfattar 24 
bebyggda fastigheter och 2 nya avstyckningar som har fått positivt förhandsbesked. 
Därtill finns 2 campingverksamheter i området samt en hundklubb, se kartbilaga. 
Redan i ÖP 06, under rubriken ”Områden med VA-problem”, pekas Gullmarsbaden 
ut som ett prioriterat åtgärdsområde. Föreslagen åtgärd för området är kommunal 
VA-anslutning. (sid 70, ÖP 06 Lysekils kommun) 
 
I VA-planen, som antogs i augusti 2016, är Gullmarsbaden utpekat som VA-
utredningsområde, grupp 1. Området bedöms som angeläget att ansluta till det 
kommunala ledningsnätet med avseende på dess geografiska läge, i anslutning till 
Lysekils tätort. Området ligger inom framtida utbyggnadsområde för tätorten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-12, med bilagor. 
 
Jäv 
 
Inge Löfgren (MP) anmäler jäv. 
 
Yrkande  
 
Lars Björneld (L): Tilläggsförslag att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att 
utreda om inte ledningarna ska dimensioneras för att kunna fortsätta till 
Tronebacken, Fiskebäcks fritidsområde och äldre boendet i Fiskebäck. 
 
Ronald Rombrant (LP): Återremiss för att komplettera med underlag som visar 
fördelarna med förslaget, ekonomiska beräkningar, underlag som visar miljöfördelar. 
 
Christina Gustafson (S): Bifall till förvaltningens förslag samt bifall till Lars Björnelds 
förslag. 
 
Propositionsordning 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 

Proposition på Ronald Rombrants återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag. 
 

Om ärendet ska avgöras idag, proposition på förvaltningens förslag samt proposition 
på Lars Björnelds m.fl. tilläggsförslag. 
 
Proposition 
 

Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants återremissyrkande mot att 
avgöra ärendet idag, och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 
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Omröstning begärs. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag 
 

Nej-röst för återremiss  
 

Omröstningsresultat 
 

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. 
 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S X   

Lars Björneld L X   

Ronald Rombrant LP  X  

Christina Gustafson S X   

Mats Karlsson M X   

Rickard Söderberg, tjg S X   

Fredrik Häller LP  X  

Patrik Saving, tjg LP  X  

Fredrik Lundqvist, tjg LP  X  

Yngve Berlin. K x   

Christoffer Zakariasson SD X   

Summa  7 4  
 

Fortsatt proposition 
 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget 
 

Ordförande ställer proposition på Lars Björnelds m.fl. tilläggsförslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsförslaget. 
  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att området Gullmarsbaden ska övergå från 
utredningsområde enligt VA-planen, till utbyggnadsområde och införlivas i det 
kommunala verksamhetsområdet för VA. Och därefter överlämna till 
kommunfullmäktige för antagande. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsförvaltningen 
får i uppdrag att utreda om inte ledningarna ska dimensioneras för att kunna 
fortsätta till Tronebacken, Fiskebäcks fritidsområde och äldreboendet i Fiskebäck. 
 

Reservation 
 

Ronald Rombrant (LP): anmäler skriftlig reservation. 
 

Beslutet skickas till 
 

Kommunfullmäktige  



 LYSEKILS KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 Kommunstyrelsen 2017-05-03 

  27 (33) 
 

 

  
        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

  



 LYSEKILS KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 Kommunstyrelsen 2017-05-03 

  28 (33) 
 

 

  
        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 79 
 
Förvärv av aktier i Inera AB  
Dnr: LKS 2017-224 
 
Kommunen har av SKL fått ett erbjudande om att bli delägare i bolaget Inera AB. 
Bolaget arbetar med utveckling av digitalisering inom offentlig verksamhet och tar 
fram olika tjänster för detta. Genom att köpa aktier till ett ringa belopp 42 500 kr får 
kommunen tillgång till tjänsterna och får också möjlighet att kunna vara med och 
påverka utvecklingen av digitaliseringen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-12, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att av SKL Företag AB 
förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet 
med aktieöverlåtelseavtalet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att godkänna i ärendet 
redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat 
anslutningsavtal 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 80 
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 
Dnr: LKS 2017-313 
 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och om resultatutjämningsreserv ska tillämpas så måste man också ha 
riktlinjer för detta. Riktlinjerna om god ekonomisk hushållning ska vara vägledande 
för hur begreppet definieras i budgeten samt hur utvärdering sedan ska göras. 
 
För resultatutjämningsreserv definieras när och under vilka omständigheter som 
avsättning samt disponering kan göras. 
 
Efter att beslutsunderlaget skickades ut till ledamöterna har ekonomichefen 
uppmärksammat en felskrivning på sidan 9 i riktlinjerna under rubriken ”Reservering 
och avsättning”.  
 
Ny skrivning: 

• Om en kommun har positivt eget kapital är gränsen en procent av summan av 
skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning innan avsättning får 
göras.  

• Om en kommun har negativt eget kapital är gränsen två procent av 
skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning innan avsättning får 
göras. 

 
Rättelse kommer att ske inför fullmäktiges behandling av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-19, med bilaga. 
 
Yrkande 
 
Ronald Rombrant (LP): Återremiss för förtydligande om vad det är som ska 
utvärderas för att bedöma om vi anser oss ha god ekonomisk hushållning eller ej (det 
kan knappast vara kvalitetsfaktorerna som ”i huvudsak ska vara positiva, det ska 
rimligtvis vara ”kvalitetsindikatorerna”) samt för kompletterande med motiv varför 
olika sätt att beräkna de finansiella målen ska tillämpas (tre år, tre års genomsnitt, 
fem år...). 
 
Mats Karlsson (M) och Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Christina Gustafson (S): Ändringsförslag på sidan 6 i riktlinjerna, stycket finansiering 
av investeringar av egna medel, i meningen ”mäts som ett genomsnitt på fem år”, 
ändras till tre år, samt avslag på Ronald Rombrants återremissyrkande. 
 
Propositionsordning 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 

Proposition på Ronald Rombrants återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag. 
 

Om ärendet ska avgöras idag, proposition på förvaltningens förslag mot Christina 
Gustafson ändringsförslag. 
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Proposition 
 

Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants återremissyrkande mot att 
avgöra ärendet idag, och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Christina Gustafson 
ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christina Gustafsons 
ändringsförslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och resultatutjämningsreserv. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att på sidan 6 i riktlinjerna, stycket 
finansiering av investeringar av egna medel, i meningen ”mäts som ett genomsnitt på 
fem år”, ändras till tre år. 
 
Reservation 
 

Ronald Rombrant (LP): anmäler skriftlig reservation. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 81 
 
Svar på motion angående äldreboendet i Fiskebäck 
Dnr: LKS 2016-617 
 
Sverigedemokraterna Christoffer Zakariasson, Sebastian Ahlqvist, och Caroline 
Hogander har 2016-09-22 inkommit till kommunfullmäktige med en motion där man 
föreslår att man direkt bygger två våningar när byggnationen inleds av det nya 
äldreboendet i Fiskebäck. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-29, § 140 att remittera motionen till 
socialnämnden och kommunstyrelsen. 
 
Socialnämnden har i december 2016 beslutat att man ska planera för 80 platser för 
det nya äldreboendet i Fiskebäck, utifrån upprättad vård- och omsorgsplan. Vid 
kommunstyrelsens sammanträde 29 mars 2017 redovisades nya ritningar med delvis 
två våningar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-12, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses 
besvarad med hänvisning till vad som anförts i kommunstyrelseförvaltningens och 
socialförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 82 
 
Svar på motion om en utvecklad organisation för ansvarsutkrävande – 
ett centralt inslag i en fungerande demokrati för att upprätthålla 
förtroende 
Dnr: LKS 2015-346 
 
Motionären yrkade 2015-06-24 på att kommunfullmäktiges presidium ges i uppdrag 
att senast vid nästa revidering av arbetsordningen för kommunfullmäktige bereda ett 
förslag till en utvecklad organisation för ansvarsutkrävande. I samband med den 
revidering av arbetsordningen som fastställdes av fullmäktige 2017-02-16 ansågs 
något behov för en utvecklad organisation för ansvarsutkrävande ej föreligga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-19, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses 
besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
 


