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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 1 
 

Markförsörjningsplan - Information 
 
Sonja Carlberg, utredare på samhällsbyggnadsförvaltningen redovisade delprojektet 
markförsörjningsplan 2016 för Lysekils kommun. Arbetet sker i fyra delprojekt; 

1. Inventering och analys 

2. Mål och strategier 

3. Riktlinjer och åtgärdsprogram 

4. Uppföljning och budgetimplementering  
 
Markförsörjningsplanen kan ses som ett verktyg för att kunna genomföra 
intentionerna i översiktsplanen. Planen ska även ge vägledning för hur kommunen 
ska agera vid markförvärv.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 2 
 

Redovisning kring åtgärder för budget i balans - information 
Dnr:  LKS 2015-305 
 
Kommunstyrelsen beslutade 7 oktober 2015 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att utarbeta förslag på åtgärder inklusive konsekvensbeskrivning för att 
närma sig budget i balans. 
 
Samhällsbyggnadschefen Marie-Louise Bergqvist redogjorde åtgärder som är 
genomförda för att få kostenheten i ekonomisk balans samt planerade kommande 
åtgärder. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 3 
 

Statusrapport kring kostenheten - information 
Dnr: LKS 2015-390 
 
Samhällsbyggnadschefen Marie-Louise Bergqvist lämnade en statusrapport om 
arbetet kring genomlysningen av måltidsverksamheten Lysekils kommun. 
 
Slutrapport kommer att presenteras vid sammanträdet i mars. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 4 
 

Förlängning av avtal om fria resor i kollektivtrafiken för 
kommuninnevånare som fyllt 75 år 
Dnr: LKS 2013-354 
 
Sedan 2011-07-01  har Lysekils kommun erbjudit fria resor i kollektivtrafiken inom 
kommunen för kommuninvånare som fyllt 75 år, s.k. seniorkort. 
Antalet kort är ca 1 040 stycken och kostnaden för kommunen 2015 uppskattas bli 
totalt ca 370 tkr. Ca 25 tkr av beloppet utgörs 2015 av administrativa engångsavgifter.  
 
För att täcka kostnaden för de administrativa engångsavgifterna har Lysekils 
kommun från och med 2014 tagit ut en engångsavgift på 130 kr från senioren för 
varje nytt kort eller utbyteskort. 
 
Västtrafik har nu sagt upp avtalet med kommunen med hänvisning till att den avgift 
som kommunen tar ut från senioren innebär att förutsättningarna i gällande avtal har 
ändrats. Man har även meddelat att priset kommer att höjas med 16 kr/kort från 
2016-01-01 till följd av införande av Närtrafik i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-10 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att teckna nytt avtal med Västtrafik om fria resor i 
kollektivtrafiken, inklusive Närtrafik, för kommuninvånare som fyllt 75 år.  
Kommunstyrelsen beslutar att från och med 2016-01-01 inte ta ut någon avgift av 
senioren. 
 
Beslutet skickas till 
 
Västtrafik 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 5 
 

Ansökan om planbesked för sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl. 
Dnr: LKS 2015-233 
 

En ansökan om planbesked för ändring av gällande detaljplan från 1982 för Slätten 

15:7, fastigheten där sjukhuset ligger, har inkommit från Hemsö Vårdfastigheter AB. 

Sökande vill utöka nuvarande användning A (allmänt ändamål) med skola, vård, 

kontor, parkering, kultur, fritid och bostäder, t.ex. hyresrätter, LSS och 

trygghetsboende. Även ytterligare användningsområden kan bli aktuella om 

kommunen eller sökanden ser ett behov av det. Ändringen föreslås eftersom en del 

lokaler står tomma idag. 

 

Området pekas i översiktsplanen från 2006 ut som ett område för allmänt ändamål 

och centrumbebyggelse. Föreslagna förändringar stämmer därför väl överens med 

intentionerna i översiktsplanen. Platsen är centralt belägen nära skola, vård, omsorg, 

strövområden, kollektivtrafik m.m. och är ansluten till övrig infrastruktur såsom 

vatten och avlopp. 

 
Beslutsunderlag 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-08 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om planbesked för Sjukhuset, Slätten 
15:7 m.fl. med den inriktning som angivits i tjänsteskrivelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen ges prioritet 2 i arbetsprogrammet för 
detaljplaner och att arbetet med detaljplanen startar tidigast 2016-08-01. Planarbetet 
beräknas därefter pågå i 1,5 till 2 år. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ett plankostnadsavtal mellan den sökande och 
kommunen ska upprättas samt att den sökande bekostar planarbetet. Avtalet ska 
upprättas senast 1,5 år från beslutsdatum annars upphör detta planbesked att gälla. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa avgiften för planbeskedet enligt gällande taxa 
till 17 800 kr. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten 
Hemsö Vårdfastigheter AB 
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§ 6 
 
Medborgarförslag om revidering av Lysekils näringslivsstrategi del 3: 
Handlingsplan 
Dnr:  LKS 2015-493  
 
Förslagsställaren har lämnat ett medborgarförslag om att revidera Lysekils 
näringslivsstrategi del 3: Handlingsplan.  
 
Under hösten 2015 har Lysekils kommuns kommunchef initierat arbetet med att ta 
fram en ny modell för styrning och ledning i kommunen. Inom ramen för detta arbete 
kommer verksamhetsplaner upprättas för alla verksamheter. 
 
En av de verksamheter som kommer att vara först ut med att ta fram en ny 
verksamhetsplan är näringslivsenheten. Under det arbetet kommer kritiska 
framgångsfaktorer och indikatorer tas fram. Det är näringslivsenehetens uppfattning 
att detta troligen leder till att helt nya aktiviteter behöver fastställas i en ny 
handlingsplan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2015-10-23 
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-10-29, § 110 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-25 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarad med hänvisning till 
att en ny verksamhetsplan för näringslivsenheten är under framtagande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Näringslivsenheten 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 7 
 
Medborgarförslag om att få förhandsinformation i skolorna om vad det 
innebär att bli rekryterad till Islamiska staten  
Dnr: LKS 2015-094 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-26, § 21 anmäldes ett 
medborgarförslag om att få förhandsinformation i skolorna om vad det innebär att bli 
rekryterad till Islamiska Staten. 
Fullmäktige godkände ordförandes åtgärd att remittera medborgarförslaget till 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen för besvarande. 
 
I medborgarförslaget aktualiseras en aktuell och angelägen fråga om hur man i 
skolorna ska förebygga våldsbejakande extremism. Det är mycket viktigt att 
framförallt skolans personal får information och ökad kunskap om dessa frågor. Det 
är angeläget att skolans personal och andra personalgrupper som jobbar med barn 
och unga får aktuell information och kunskap om denna typ av samhällsfrågor. 
 
Kommunen har idag en samverkan som arbetar med liknande frågor, där bland annat 
säkerhetsansvariga, rektorer och Folkhälsostrateg träffas. 
 
Frågor om respekt för människors liv och lika värde och andra demokratiska 
grundvärderingar återkommer på olika sätt inom samtliga årskurser. På vilket sätt 
och i vilka årskurser information om rekrytering till Islamiska staten lämpligas 
behandlas avgörs av skolans ledning och lärare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2015-02-24 
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-03-26, § 21 
Yttrande från utbildningsförvaltningen 2015-08-17 
Protokoll från utbildningsnämnden 2015-09-16, 90 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till vad utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen anfört anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Utbildningsnämnden 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 8 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer till utskott, vice ordförande samt inom 
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmar på sammanträdet: 
 
Ledningsutskottets protokoll 2015-12-09 
Kommunstyrelsens ordförande – nr  
Kommunchefens delegationer – nr  
Administrative chefens delegationer – nr  
Inköpsansvarig – nr  
Tf. ekonomichef – nr  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll den 13 januari 2016. 
 
 
  



 LYSEKILS KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 Kommunstyrelsen 2016-01-13 

  10 (19) 
 

 

  
        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 9 
 
Anmälningsärenden 
 
Protokoll från Rambo AB 2015-11-27 
 
Protokoll från Lysekils Hamn AB 2015-12-03 
 
Förvaltningsrättens beslut 2015-12-22 gällande överklagning av kommunstyrelsens 
beslut 2015-12-02 om omval av presidierna av Hillevi Aryd – förvaltningsrätten 
avvisar yrkandet om inhibition och överklagandet i övrigt. (LKS 2015-569) 
 
Protokollsutdrag från Räddningstjänsten 2015-12-07, § 41 – Revidering av budget 
gällande pensioner samt budgetuppföljning per ansvar.(LKS 2015-226) 
 
Protokollsutdrag från Räddningstjänsten 2015-12-07, § 40 – Ekonomiska åtgärder 
2016, konsekvens av sparbeting .(LKS 2015-226) 
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland – kommuntal för mottagande av nyanlända 2016 
(LKS 2015-609) 
 
Uttalande från kommunals arbetsplatsombud (LKS 2015-557) 
 
Revision angående granskning av delårsrapporten för Fyrbodals kommunalförbund 
för perioden 2015-01-01 – 2015-06-30 (LKS 2015-565) 
 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2015-11-25, § 108– verksamhetsbudget 
2016 (LKS 2015-270) 
 
Protokollsutdrag från socialnämnden 2015-11-19, § 213 – intern kontroll 2015 
 
Protokollsutdrag från socialnämnden 2015-12-10, § 242 – Migrationsverkets beslut 
(LKS 2015-619) 
 
Protokollsutdrag från socialnämnden 2015-12-10, § 236, - budget i balans 2015  
(LKS 2015-305) 
 
Skrivelse gällande småbåtshamnen (LKS 2015-105) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll 
15 januari 2016. 
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§ 10 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande och kommunchef 
 
Kommunchef informerade om: 
 

 En ny metod för kvalitetsmätning har påbörjats – kostnad per brukare 

 Översyn av förvaltningsorganisationen för kommunstyrelseförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen startar nästa vecka. En rapport kommer att 

presenteras vid nästa kommunstyrelsemöte 

 Föreläsning på Oscars, kvällen den 3 februari inför ny översiktsplan och 

vision, det är en allmän inbjudan för alla medborgare 

 Införande av Ipads i nämnder och kommunstyrelsen – beräknas vara 

genomfört i april 

 Intervjuer till integrationssamordnare sker nästa vecka och det pågår intervjuer 

till tjänsten som nämndsekreterare, då en sekreterare slutar.  

Det finns många kvalificerade sökande till tjänsten som utvecklingsledare till 

kommunstyrelseförvaltningen och man kommer inom kort att kalla till 

intervjuer. 

 

Kommunstyrelsens ordförande informerade om: 

 

  Besöksnäring – Västsvenska turistrådet   

 
Ekonomichefen Magnus Andersson presenterades sig för kommunstyrelsen och han 
hälsades välkommen. 
 
Kommunstyrelsen antecknar informationen. 
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§ 11 
 
Lysekils kommuns riktlinjer för styrdokument 
Dnr: LKS 2015-512 
 
Ärendet uppsköts vid kommunstyrelsens möte 2 december 2015. 
 
Lysekils kommun styrs bland annat av en rad dokument som vi själva antagit. Dessa 
benämns i allmänhet regler, policy, program eller något liknande. Namnet anger 
vilken förväntan vi kan ha på dessa dokument. Våra styrdokument kan vara av två 
huvudtyper; aktiverande dokument och normerande dokument.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för 
styrdokument.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-29. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer förslag till Lysekils kommuns riktlinjer för 
styrdokument. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 12 
 
Socialförvaltningens rapport över ej verkställda beslut tredje kvartalet 
2015 
Dnr: LKS 2015-322 
 
Socialförvaltningen har upprättat rapport över ej verkställda beslut tredje kvartalet 
2015. 
 
Kommunen ska enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) anmäla ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO. Rapport ska även lämnas till kommunfullmäktige samt till kommunens 
revisorer. Anmälan ska göras då verkställighet inte påbörjats inom tre månader från 
beslut 

 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll från socialnämnden 2015-11-19, § 221 med bilagor 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-28 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 13 
 
Medborgarförslag om att erbjuda busskort under vinterhalvåret till de 
skolbarn som bor på Torpet 
Dnr: 2015-437 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-24, § 89 anmäldes ett 
medborgarförslag om att kommunen skulle erbjuda busskort vintertid till de barn 
som bor på Torpet och går på Gullmarsskolan 7-9 och på gymnasiet, Campus Väst. 
Fullmäktige godkände ordförandes åtgärd att remittera medborgarförslaget till 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 
 
I utbildningsförvaltningens utredning framkom att Lysekils kommun inte har några 
riktlinjer angående gymnasieungdomar och skolskjuts. Utbildningsnämnden har nu 
beslutat att ge förvaltningen i uppdrag om att ta fram dessa riktlinjer för gymnasiet. 
 
Med den hänvisning som utbildningsförvaltningen har gjort till Lysekils kommuns 
handlingsplan och riktlinjer för säkra transporter med buss och taxi har 
kommunstyrelseförvaltningen inget att tillägga i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2015-09-15 
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-09-24, § 89 
Yttrande från utbildningsförvaltningen 2015-10-27 
Protokoll från utbildningsnämnden 2015-11-25, § 116  
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-28 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen anfört avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
 

  



 LYSEKILS KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 Kommunstyrelsen 2016-01-13 

  15 (19) 
 

 

  
        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 14 
 
Besvarande av motion om kommunal barnomsorg på obekväma 
arbetstider  
Dnr: LKS 2015-190 
 
Marthin Hermansson (V) har i en motion 2015-04-21 föreslagit om kommunal 
barnomsorg på obekväma tider, ”nattis/kvällsis”. Vänsterpartiet yrkar bland annat på 
att barnomsorg finns tillgänglig även på obekväma arbetstider och att kommunen bör 
erbjuda deltids barnomsorg för föräldrar som har delad vårdnad. 
Kommunfullmäktige godkände ordförandes åtgärd att remittera motionen till 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen 
 
När utbildningsnämnden behandlade frågan fick förvaltningen i uppdrag att 
komplettera underlaget med kostnaderna kring att ha barnomsorg via pedagogisk 
omsorg, obekväm arbetstid fram till kl. 23.00, vilket också har genomförts. 
 
Med anledningen av den ökade kostnaden som skulle uppstå vid ett införande av 
barnomsorg på obekväma arbetstider och med kommunens ansträngda budget har 
kommunstyrelseförvaltningen samma uppfattning som utbildningsnämnden, att mot 
bakgrund av de resursbehov som finns inom förvaltningen avslå motionen 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2015-04-21 
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-04-23, § 38 
Yttrande från utbildningsförvaltningen 2015-08-13 och 2015-11-17 
Protokoll från utbildningsnämnden 2015-09-16, § 89 och 2015-11-25, § 117 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-28 
 
Yrkande 
 
Yngve Berlin (K): återremiss av ärendet. Utbildningsnämnden avvisar motionen om 
kommunal barnomsorg på obekväma arbetstider med att kommunens budget är 
ansträngd.  

Det duger inte som svar! Fram för allt inte när kommunen samtidigt är arbetsgivare 
åt många av dem som är i akut behov av barnomsorg på just obekväma arbetstider. 
Kommunen som arbetsgivare kräver att personal inom exempelvis äldreomsorgen ska 
bemanna verksamheten dygnet runt (obekväma arbetstider) som är nödvändig för att 
vården/verksamheten ska fungera. Dessa krav måste naturligtvis mötas med 
kommunala åtgärder/service som gör det möjligt för exempelvis ensamstående 
föräldrar att arbeta kvar! 

Vi anser inte svaret vara tillräckligt underbyggt och förvaltningen skriver själva att 
”Behovet av barnomsorg på obekväma arbetstider är i dagsläget inte känt.” Eftersom 
behovet inte är ”känt” eller efterfrågat eller beaktat så saknas också helheten i den 
ekonomiska kalkylen. Det borde väl vara själva utgångspunkten att ha en blid av 
behovet. 

Utöver ett konsekvent arbetsgivaransvar, det vill säga kommunal barnomsorg som 
möjliggör för egna anställda att leva upp till kommunens anställningskrav så saknas 
den ekonomiska helhetsbilden. Vad innebär det när bristen på barnomsorg och 
kraven på arbete/schema på obekväm arbetstid resulterar i arbetslöshet eller 
påtvingat deltidsarbete för småbarnsföräldern? 
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Christina Gustavsson (S), Richard Södergren (S), Christer Hammarqvist (C), Fredrik 
Häller (LP), Lars Björneld (L): bifall till Yngve Berlins återremissyrkande.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att utreda behovet av 
barnomsorg på obekväma arbetstider. 
 
Protokollsanteckning 

 
Jessica Södergren (V) begär att få lämna en anteckning till protokollet, ordföranden 
avvisar begäran. 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 15 
 
Redovisning över medborgarförslag som kommunfullmäktige har 
beslutat att kommunstyrelsen och andra nämnder ska besvara 
Dnr: LKS 2016-011 
 
Kommunfullmäktige kan besluta om att överlämna medborgarförslag till andra 
nämnder och styrelser för besvarande. (KL 5 kap 25 §). 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt förteckning som redovisar 
besvarade medborgarförslag under 2014-2015 av kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens förteckning. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 16 
 
Redovisning över obesvarade medborgarförslag 
Dnr: LKS 2016-011 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt förteckning över obesvarade 
medborgarförslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens förteckning 2015-12-28. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 17 
 
Redovisning över obesvarade motioner 
Dnr: LKS 2016-011 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt förteckning över obesvarade 
motioner. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens förteckning 2015-12-28. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
 


