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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

Övriga tjänstemän närvarande: 

Magnus Andersson, ekonomichef §§ 95-96, 111-112 
Marie-Louise Bergqvist, samhällsbyggnadschef §§ 95-106 
Jeanette Almroth, mark- och exploateringsingenjör § 98 
Börje Löfstrand, projektledare § 99 
Christian Martins, adm. chef. §§ 111-116 
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§ 95 
 

Tertialrapport per den 30 april 2016 - Information  
Dnr:  LKS 2016-040 
 
Ekonomichefen redovisar tertialrapporten per den 30 april 2016. Rapporten omfattar 
kommunens nämnder, styrelser och bolag. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens tar del av redovisningen. 
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§ 96 
 

Budget 2017 och plan för 2018-2019 - Information 
Dnr:  LKS 2016-241 
 
Ekonomichefen redovisar förvaltningens förslag till budget 2017 och plan för  
2018-2019. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens tar del av redovisningen. 
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§ 97 
 

Projekt Integration 2016 – Information  
Dnr: LKS 2016-359 
 
Ärendet utgår från dagens sammanträde 
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§ 98 
 

Hantering av tomtkön - Information 
 
Jeanette Almroth, mark- och exploateringsingenjör informerar om hanteringen av 
kommunens tomtkö. 
 
Kommunen är indelad i fyra områden som utgör varsin kö, Skaftö, Lysekil, Lyse och 
Brastad/Bro. Totalt är det 233 personer som köar för tomt. I dagsläget har 
kommunen ett 20-tal lediga tomter. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 99 
 
Trafik- och parkeringssituationen inför sommaren 2016 - Information  
 
Börje Löfstrand, projektledare informerar om trafik- och parkeringssituationen.  

Arbete pågår för att anordna pendelparkering med anslutningsbuss vid Dalskogen, 
f.d. Coopfastigheten. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 100 
 
Tertialrapport 1 2016-04-30 - Kommunstyrelseförvaltningen  
Dnr: LKS 2016-040 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en delårsrapport med ekonomiskt utfall 
per 30 april 2016 samt prognos för helåret. Utfallet t o m april ligger bättre än budget, 
men för hela 2016 bedöms resultatet i stort sett överensstämma med budget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-23, med bilaga. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens rapport 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomienheten  
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§ 101 
 
Tertialrapport 1 2016-04-30 - Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Dnr: LKS 2016-040 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en delårsrapport med ekonomiskt 
utfall per 30 april 2016 samt prognos för helåret. Utfallet t o m april ligger minus  
400 tkr sämre än budget, för hela 2016 bedöms resultatet ligga 630 tkr sämre än mot 
budget. Största enskilda avvikelsen är hantering av akut avstängning av 
Fiskhamskajen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-24, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens rapport. 

 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomienheten  
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§ 102 
 
Uppföljning investeringsbudget 2016 per den 30 april 2016 
Dnr: LKS 2015-270 
 
Beslutet om detaljerad investeringsbudget 2016 fattades av kommunstyrelsen den  
10 februari 2016. I skrivelsen inkluderade en formulering om uppföljning i samband 
med tertialbokslutet per den 30 april 2016. 
 
Sedan beslutet i kommunstyrelsen har en del av medlen i investeringsramarna på 
nämnds-/förvaltningsnivå fördelats på enskilda investeringsprojekt. 
 
Investeringsutgifterna har varit små under det första tertialet. De uppgår till 5,0 mnkr 
att jämföra med motsvarande period föregående år då investeringsutgifterna uppgick 
till 4,3 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-24, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av uppföljning av 2016 års investeringsbudget per den  
30 april 2016. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomienheten 
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§ 103 
 
Intern kontrollplan - delredovisning  
Dnr: LKS 2015-474 
 

Förvaltningen har fått i uppdrag att till kommunstyrelsen i juni ge en lägesrapport om 
2016 års internkontrollarbete. 

Samtliga nämnder har antagit internkontrollplan och alla förvaltningar och nämnder 
har utsett ansvariga för genomförande av internkontrollen. 
 
Den antagna internkontrollplanen ska göras utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. 
Följande moment av intern kontrollplan ska dessutom framgå: 

 Syfte  vad som ska kontrolleras rutin, process  

 Kontrollmoment  hur kontrollen ska utföras  

 Kontrollansvar  vem ska utföra kontrollen  

 Frekvens  hur ofta ska kontrollen göras  

 Väsentlighet  Konsekvens  

 Riskbedömning  Sannolikhet  

 Sammanvägning  Väsentlighet och Riskbedömningspoäng  

Samtliga nämnder har antagit en intern kontrollplan. Kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden och socialnämnden har antagit planen utifrån ovan nämnda 
kriterier. Utbildningsnämnden och IT-nämnden har inte gjort planerna utifrån risk- 
och väsentlighetsanalys.   
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-11, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av lägesrapport avseende internkontroll 
arbete 2016. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Byggnadsnämnd 
IT nämnd 
Socialnämnd 
Utbildningsnämnd 
  



 LYSEKILS KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 Kommunstyrelsen 2016-06-01 

  12 (30) 
 

 

  
        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 104 
 
Förvaltade stiftelsers bokslut för år 2015 
Dnr: LKS 2016-253 
 
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 2015 bifogas.  
 
Minnesfonden efter Elof och Margit Hellman är den enda av de förvaltade stiftelserna 
som är bokföringsskyldig och därmed är skyldig ska upprätta årsredovisning. Övriga 
stiftelser ska upprätta sammanställning över räkenskaperna 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-26, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna och överlämna de förvaltade stiftelsernas 
årsredovisning respektive sammanställning över räkenskaperna för år 2015 till 
revisorerna och att uppdra åt firmatecknare att underteckna desamma. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomienheten 
Revisorerna 
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§ 105 
 
Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet – uppdrag till 
kommunstyrelseförvaltningen  
Dnr: LKS 2016-235 
 
Kommunrevisionen har i en rapport 2016-04-18 ”Jämställdhetsarbete ur ett 
arbetsgivarperspektiv” riktat kritik mot kommunstyrelsen för att man inte har 
bedrivit jämställdhetsarbetet på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med 
Diskrimineringslagen (2008:567). Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen 
ger ett uppdrag om att en ny plan ska tas fram, men att perspektivet vidgas till 
samtliga diskrimineringsgrunder i lagstiftningen. Ett uppdrag från bör därför 
formuleras som att ta fram ett förslag till Plan för lika rättigheter och möjligheter i 
arbetslivet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-23, med bilaga 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till Plan för lika 
rättigheter och möjligheter i arbetslivet för Lysekils kommun.  
 
Kommunstyrelsen översänder beslutet till revisionen som svar på revisionsrapporten 
”Jämställdhetsarbete ur ett arbetsgivarperspektiv”  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen/personalenheten 
Revisorerna 
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§ 106 
 
Yttrande avseende SOU(SOU 2016:14) En översyn av tobakslagen- nya 
steg mot ett minskat tobaksbruk samt promemoria genomförande av 
tobaksproduktdirektivets bestämmelse om e-cigaretter (S2016/01610/FS) 
Dnr: LKS 2016-215 
 
Socialdepartementet har inbjudit Lysekils kommun att lämna synpunkter på SOU 
2016:14 En översyn av tobakslagen – nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt 
promemoria Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelse om e-
cigaretter.  
 
Förvaltningens utredning har bedömt att både SOU 2016:14 och promemorian 
övergripande syftar till att, på ett vetenskapligt grundat sätt, nå målsättningen i så väl 
den svenska tobakspolitiken som Världshälsoorganisationens tobakskonvention. 
Detta bedöms gynna folkhälsan. 
 
Lysekils kommuns ställningstagande föreslås därför vara att ställa sig bakom 
innehållet i SOU 2016:14 ”En översyn av tobakslagen. Nya steg mot ett minskat 
tobaksbruk” samt promemorian ”Genomförande av tobaksproduktdirektivets 
bestämmelser om e-cigaretter”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-10, med bilaga 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt remissvar till socialdepartementet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialdepartementet (inkl. handlingen) 
Kommunstyrelseförvaltningen/Folkhälsostrateg  
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§ 107 
 
Riktlinjer för arkiv 
Dnr: LKS 2016-073 
 
Offentlighetsprincipen är en av de viktigaste principerna inom offentlig förvaltning. 
Inte bara för pågående ärendehantering utan även när det gäller arkiverade 
handlingar För att underlätta arbetet med arkivhantering har arkivmyndigheten tagit 
fram riktlinjer för arkiv. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-06, med bilaga 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna Riktlinjer för arkiv. Riktlinjerna 
börjar gälla efter justeringen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder och bolag 
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§ 108 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer till utskott, vice ordförande samt inom 
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmar på sammanträdet: 
 
Ledningsutskottets protokoll 2016-05-09, 2016-05-18 
Kommunstyrelsens ordförande – nr 29-30/2016 
Kommunchefens delegationer – nr  
Administrative chefens delegationer – nr  
Ekonomichef – nr  
Näringslivschefens delegationer – nr 
Samhällsbyggnadschefens delegationer – nr  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll den 1 juni 2016. 
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§ 109 
 
Anmälningsärenden 
 
Protokoll från Lysekils Hamn AB 2016-05-02, 2016-05-16 
 
Länsstyrelsens yttrande över vägplan för väg 161 Ulseröd-E6 Torpmotet delen 
Bäcken-Rotviksbro i Uddevalla kommun (LKS 2011-347) 
 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen i Sotenäs 2016-05-18, § 112 – 
Rambudgetskrivelse 2017 för miljönämnden i mellersta Bohuslän (LKS 2016-268) 
 
Protokollsutdrag från miljönämnden 2016-04-19, § 19 - åtgärder efter revision  
(LKS 2016-268) 
 
Protokollsutdrag - SON 2016-04-27 § 134 – rapport ensamkommande barn 
 
Protokoll från Rambo 2016-04-29 inkl. årsplan 2016-2017 
 
Protokoll från Kooperativa hyresrättsföreningen 2016-04-13 
 
Årsredovisning från Kooperativa hyresrättsförening 2015 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll  
1 juni 2016. 



 LYSEKILS KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 Kommunstyrelsen 2016-06-01 

  18 (30) 
 

 

  
        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 110 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande och kommunchef 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

 Dialogmöte med näringslivscentrum samt och studiebesök på G & M 

 

Kommunchefen informerar om: 

 Arbetet med samverkansavtalet kommer i höst att starta om på nytt. 
Kommunen kommer att ta hjälp av en extern konsult i processen. Kommunal 
har meddelat att de kommer att delta i processen. 

 Annons för tjänsten som personalchef har lagts ut intern och externt. 

 

Kommunstyrelsen antecknar informationen. 
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§ 111 
 
Tertialrapport 1 per 30 april 2016 
Dnr: LKS 2016-040 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram en tertialrapport 1 per 30 april 2016. 
Rapporten omfattar kommunens nämnder, styrelser och bolag, vilka har lämnat en 
redogörelse för väsentliga händelser inom verksamheten, ekonomi och åtgärder för 
budget i balans. Målområden följs inte upp i denna rapport utan redovisas i 
Delårsrapport 2 per 31 augusti. 
 
Kommunens resultat per den 30 april uppgår till 24,6 mnkr, vilket är en förbättring 
med 11,0 mnkr jämfört med samma period 2015. Det budgeterade resultatet är  
8,6 mnkr, vilket betyder en positiv budgetavvikelse på 16,0 mnkr. 
Av den positiva avvikelsen utgör skatter och finansiella poster 9,4 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-27, med bilaga. 
 
Yrkande 
 
Ronald Rombrant (LP): Avslag på förvaltningens andra punkt ”Kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att uppmana de nämnder som prognostiserar 
budgetunderskott att vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans vid årets slut” 
 
Ändringsyrkande:  

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka socialnämndens 
budget 2016 med 6 mnkr, en utökning som finansieras genom 
ianspråktagande av delar av prognostiserat överskott 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att de av nämnden avsatta  
2 mnkr till verksamhetsförbättringar används enligt Lysekilspartiets förslag i 
socialnämnden  

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förslag tas fram om 
kvalitetssäkrad och snabbare uppföljningsprocess med målet att fånga upp 
budgetavvikelser tidigare än vad som sker idag  

 
Christina Gustafson (S), Mats Karlsson (M) och Lars Björneld (L): Bifall till 
förvaltningens förslag samt avslag på Ronald Rombrants yrkande. 
 
Yngve Berlin (K): Bifall till Ronald Rombrants yrkande. 
 
Monica Andersson (C) och Christoffer Zakariasson (SD): Bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
Inge Löfgren (MP): Bifall till Ronald Rombrants yrkande. 
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Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på förvaltningens förslag, första punkt ” Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att godkänna tertialrapporten per den 30 april 2016” 
 
Proposition på förvaltningens förslag, andra punkt ”Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att uppmana de nämnder som prognostiserar 
budgetunderskott att vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans vid årets slut” mot 
Ronald Rombrants m.fl. ändringsyrkande. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag, första punkt och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag, andra punkt mot Ronald 
Rombrants m.fl. ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapporten per den 30 april 2016. 
 
Kommunfullmäktige uppmanar de nämnder som prognostiserar budgetunderskott 
att vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans vid årets slut. 
 
Reservation 
 
Ronald Rombrant (LP), anmäler skriftlig reservation 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
  



 LYSEKILS KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 Kommunstyrelsen 2016-06-01 

  21 (30) 
 

 

  
        Justerare: Utdragsbestyrkande: 
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§ 112 
 
Budget 2017 och plan för 2018-2019 
Dnr: LKS 2016-241 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget för 2017 och 
plan för 2018-2019. Förslaget är framarbetat i en process under våren med flera 
dialogmöten mellan kommunstyrelsen, politiker från nämndernas presidier samt 
kommunchefens ledningsgrupp. Förslaget innebär en anpassning till den nya 
styrmodellen som kommunfullmäktige antog tidigare i år och innehåller således, 
förutom ekonomiska ramar och mål, även förslag till utvecklingsområden, 
inriktningar, utvecklingsmål och uppdrag. 
 
Förvaltningen har i detta förslag utgått från den grundläggande principen att en 
kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Mot bakgrund av den finansiella 
ställning som kommunen har med en låg soliditet är det nödvändigt att under en lång 
tid åstadkomma positiva resultat så att kommunen idag inte förbrukar resurser för 
kommande generationer. 
 
Förvaltningen vill också nu peka på kommande utmaningar för att nå positiva 
resultat och samtidigt bibehålla och utveckla kvalitén i verksamheten. För att klara av 
den ekvationen blir det nödvändigt att arbeta med kostnadseffektiviseringar och 
ständiga förbättringar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-24, med bilaga. 
 
Yrkande 
 
Ronald Rombrant (LP): Lysekilspartiets och Miljöpartiets förslag till budget, att anta 
kommunstyrelseförvaltningens förslag till Budget 2017 och plan för 2018-2019 jämte 
Lysekilspartiets och Miljöpartiets kompletteringar och justeringar, allt benämnt 
Lysekilspartiets och Miljöpartiets budget 2017 med plan 2018-2019 daterad  
2016-06-01. (se bilaga 1 i protokollet) 
 
Yngve Berlin (K): Kommunisternas förslag till justeringar och kompletteringar i 
budgetförslaget är:  

 Minska överskottsmålet till 0,5 %  

 Öka anslaget till Socialnämnden med 7,9 mnkr, till 359 700 mnkr 

 Öka anslaget till Utbildningsnämnden med 5 mnkr, till 333 200 mnkr 

 

Övriga yrkanden: 

Att kommunfullmäktige omgående reviderar ägardirektivet för Lysekilsbostäder AB 
och stryker skrivningen "Bolaget skall för att möjliggöra framtida investeringar på 
affärsmässiga grunder frigöra kapital utan att i framtiden uppta nya lån".  
(se bilaga 2 i protokollet) 
 
Jan-Olof Johansson (S), Christina Gustafson (S), Lars Björneld (L) och Mats Karlsson 
(M): Bifall till förvaltningens förslag och avslag på Ronald Rombrants och Yngve 
Berlins yrkande. 
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Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på förvaltningens förslag mot Ronalds Rombrants m.fl. förslag mot Yngve 
Berlins förslag. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Ronalds Rombrants m.fl. 
förslag mot Yngve Berlins förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Budget 2017 och 
plan för 2018-2019. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att skattesatsen lämnas oförändrad 
på 22,46 kr. 
 
Reservation 
 
Ronald Rombrant (LP), anmäler skriftlig reservation tillsammans med miljöpartiet 
 
Yngve Berlin (K): anmäler skriftlig reservation. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige (inkl. bilaga 1 och 2) 
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§ 113 
 
Inrättande av fullmäktigeberedning 
Dnr: LKS 2016-302 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-25 att en beredning tillsätts bestående av 
fullmäktiges samtliga partier med uppgift att formulera en anpassningspolitik. 
Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att formulera ett tydligt uppdrag med tydliga mål 
för beredningen.  
Kommunstyrelseförvaltningen har utrett ärendet och finner att mot bakgrund av en 
snabbt föränderlig omvärld föreligger goda skäl och förutsättningar för en 
fullmäktigeberedning att bereda ärenden till fullmäktige inom sitt uppgiftsområde. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-11, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Tillsätta en fullmäktigeberedning kallad Hållbarhetsberedningen. 

2. Beredningens syfte är att inom sitt uppgiftsområde bereda 
fullmäktigeärenden samt ta fram underlag till budget. 

3. Beredningens uppgiftsområde är Välfärdsbeskrivning, Omvärldsanalys, 
Budgetunderlag och Demokratiutveckling. 

4. Beredningens uppdrag kopplas till styrmodellen och budgetprocessen genom 
att beredningen ges i uppdrag att till varje årsskifte ta fram den 
omvärldsanalys som ska utgöra underlag för det kommande budgetarbetet. 

5. Beredningen är permanent tills fullmäktige beslutar annat. 

6. Beredningen får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt uppgiftsområde. 

7. Beredningen består av tio ledamöter med representation från fullmäktiges 
samtliga partier. 

8. Beredningens möten ska vara offentliga.  

9. Beredningen ska ha tillgång till tjänstemannastöd, process- och 
expertkompetens från avdelningen för Hållbarutveckling. 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 114 
 
Revidering av kostavgift i samband med insatser enligt LSS 
Dnr: LKS 2016-203 
 
Socialnämnden har vid sammanträde 2016-03-30 föreslagit kommunstyrelsen att 
överlämna till kommunfullmäktige att besluta om att det är Konsumentverkets 
beräkning av livsmedelskostnader som ska ligga till grund för avgifter för måltider 
som serveras i samband med insatserna korttidsvistelse, korttidstillsyn och bostad 
med särskild service för vuxna. Socialnämnden föreslås också bemyndigas att justera 
kostavgifterna för personer som har insatser enligt i enlighet med Konsumentverkets 
beräknade livsmedelskostnader. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-02, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Konsumentverkets beräkning av 
livsmedelskostnader ska ligga till grund för avgifter för måltider som serveras i 
samband med insatser enligt LSS. 
 
Kommunfullmäktige bemyndigar socialnämnden att justera kostavgifterna för 
berörda personer. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 115 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för Fyrbodals 
kommunalförbund 
Dnr: LKS 2016-269 
 
Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund har upprättat 
årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2015. Revisorerna i förbundet har i 

förvaltningsrevisionen inte funnit några brister som föranleder anmärkning eller 

kommentarer. Revisionsberättelsen 2016-04-06 tillstyrker att förbundets 

årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-25, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Fyrbodals kommunalförbund 
för år 2015. 
 
Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för år 2015. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 116 
 
Remiss av förslag till valkretsindelning  
Dnr: LKS 2016-292 
 
En ändring i vallagen möjliggör för landsting att välja om man vill utgöra en enda 

valkrets för val till landstings-/regionfullmäktige, eller om man vill dela in landstinget 

i två eller flera valkretsar.  
Regionstyrelsen beslutade 2016-04-26 § 122 (dnr RS 2016–02767) att föreslå att 
valkretsarna för val till regionfullmäktige ska vara de samma som till vid val till 
riksdagen där Lysekils kommun ingår i Västra Götalands norra valkrets. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-24, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom regionstyrelsens förslag att 
valkretsarna för val till regionfullmäktige ska vara de samma som vid val till 
riksdagen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
 
 


