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  ANSLAGSBEVIS: 
 

Nämnd:  Kommunstyrelsen  Förvaringsplats:  Kommunledningskontoret 

Sammanträdesdatum: 2016-10-12 Justeringsdatum: 2016-10- 

Anslagsdatum: 2016-10-______ Anslagets nedtagande: 2016-_______ 

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

 

Sammanträdestid: 2016-10-12 Kl. 09.00-15.00 
Ajournering för lunch 
kl.11.30–13.00 
 
 

Lokal: Borgmästaren, Lysekils stadshus 

Beslutande 
Ledamöter 

 
Ersättare 

Jan-Olof Johansson (S), ordf.  
Lars Björneld (L) 
Ronald Rombrant (LP), 2:e vice ordf. 
Christina Gustafson (S) 
Mats Karlsson (M) §§ 154-170 
Monica Andersson (C), ersätter Christer 
Hammarqvist (C)  
Catharina Hansson (LP)  
Fredrik Häller (LP)  
Inge Löfgren (MP) 
Yngve Berlin (K) 
Christoffer Zakariasson (SD) §§ 157-170 
 

Sebastian Ahlqvist (SD) §§ 154-170 
Dan Jagefeldt (S) 
 
 
 
 

 
Tjänstemän  
 

Leif Schöndell, kommunchef  
Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare  
 

 

Paragrafer 
 

 
154-171 

 
Sekreterare 
 
 

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

Ordförande 
 
 

………………………………………………………. 
Jan-Olof Johansson 

Justerare 
 
 

………………………………………………………. 
Lars Björneld 

 
 
 

………………………………………………………. 
Catharina Hansson 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

Övriga närvarande: 

Magnus Andersson, ekonomichef §§ 154-155 
Marie-Louise Bergqvist, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen §§ 154-161 
Michael Johansson, näringslivschef §§ 156, 171 
Erik Wallin, Position Väst § 156 
Ann Palmnas, Position Väst § 156 
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§ 154 
 

Tertialrapport per den 31 augusti 2016 - Information  
Dnr:  LKS 2016-040 
 
Ekonomichefen, Magnus Andersson redovisar tertialrapporten per den 31 augusti 
2016 för Lysekils kommun. Rapporten omfattar kommunens nämnder, styrelser och 
bolag. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens tar del av redovisningen. 
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§ 155 
 

Ekonomistyrningsprinciper - Information 
Dnr:  LKS 2016-241 
 
Ekonomichefen Magnus Andersson redovisar förvaltningens förslag till 
ekonomistyrningsprinciper för Lysekils kommun. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens tar del av redovisningen 
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§ 156 
 
Position Väst - Information 
 
Representanter från Position Väst informerar om verksamheten. 
Position Väst erbjuder, på uppdrag av 17 västsvenska kommuner, etableringsservice 
som underlättar företags besluts- och etableringsprocess.  
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens tar del av redovisningen 
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§ 157 
 

Tertialrapport för kommunstyrelseförvaltningen per den 31 augusti 2016 
Dnr: LKS 2016-040 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en delårsrapport med ekonomiskt utfall 
per 31 augusti 2016 samt prognos för helåret. Utfallet till och med augusti ligger  
3.3 mnkr bättre än budget. För hela 2016 bedöms resultatet minska till ett överskott 
på 0,9 mnkr mot budget beroende på att ett antal större kostnadsposter faller ut 
under hösten, det handlar bl.a. om utbildnings- och utredningsinsatser. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-29, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens rapport. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 158 
 
Tertialrapport för samhällsbyggnadsförvaltningen per  
den 31 augusti 2016 
Dnr: LKS 2016-040 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en delårsrapport med ekonomiskt 
utfall per 31 augusti 2016 samt prognos för helåret. Utfallet till och med augusti ligger 
2 mnkr bättre än budget, för hela 2016 bedöms resultatet hamna på 800 tkr sämre 
mot budget. Största enskilda avvikelsen är åtgärder på utvecklingsenheten för att 
hantera såväl ordinarie personal som insatser för hållbart arbetssätt. Akut 
avstängning av fiskhamnskajen har belastat fastighet negativt men har möts upp av 
lägre budgeterade driftkostnader. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-05, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens rapport. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 159 
 
Svar på medborgarförslag om lekgård för hundar i Lysekil  
Dnr: LKS 2014-427 
 
I ett medborgarförslag från 2014 har förslagsställaren gett förslag på att anlägga 
lekgård för hundar vid Bagarns Hage, bakom Sandengatan i Lysekil.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-30, § 15 att remittera medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Ett flertal motioner och medborgarförslag har inkommit under årens lopp med 
förslag till rastgård, motionsgård och på lekgård för hundar. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde en utredning i september 2013 om kostnader 
kopplade till anläggning och drift av inhägnade hundrastgårdar.   
I utredningen framkom att anläggningskostnader för en mindre rastgård beräknas 
uppgå till cirka 100 tkr, samt ett årligt underhåll på cirka 30 tkr. Därutöver bör det 
finnas hundlatriner i anslutning till rastgården. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2016-09-29 yttrat sig över en annan motion om 
hundrastgårdar, men även det yttrandet framkom att det i nuläget inte är aktuellt att 
anlägga rastgårdar för hundar. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att dessa pengar inte kan prioriteras 
inom investeringar eller driften. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-04, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om att anlägga en lekgård 
för hundar. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren (inkl. handling) 
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§ 160 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer till utskott, vice ordförande samt inom 
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmar på sammanträdet: 
 
Ledningsutskottets protokoll 2016-09-21 
Kommunstyrelsens ordförande – nr  
Kommunchefens delegationer – nr 5/2016 
Administrative chefens delegationer – nr  
Ekonomichef – nr  
Näringslivschefens delegationer – nr 
Samhällsbyggnadschefens delegationer – nr  
Upphandlaren – nr  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll den 12 oktober 2016. 
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§ 161 
 
Anmälningsärenden 
 
Protokoll från Lysekilsbostäder 2016-09-14 
 
Protokoll från Samordningsförbundet Väst 2016-09-16 
 
Protokollsutdrag från SON 2016-09-01, § 221 – Information om beslut från 
kammarrätten gällande sanktionsavgift (LKS 2016-602)   
 
Protokollsutdrag från SON 2016-09-01, § 231 - Information av utvecklingsprocesser 
och förändringar i Lysekils hemvård (LKS 2016-600) 
 
Revisorernas utlåtande och granskning av delårsrapport per 31 augusti - 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
 
Protokoll från Lysekils omsorgsbostäder 2016-09-12 
 
Beslut från Länsstyrelsen Västra Götaland 2016-10-03 – Fördelning av anvisningar 
till kommuner (LKS 2016-640) 
 
Protokollsutdrag från regionfullmäktige – Revisorer i vissa samordningsförbund och 
stiftelser, ersättare som lekmannarevisor i vissa aktiebolag (LKS 2016-178) 
 
Protokollsutdrag från regionfullmäktige – Ansvarsfrihet för samordningsförbunden 
för verksamhetsåret 2015 (LKS 2016-178) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll  
12 oktober 2016. 
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§ 162 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande och kommunchef 
 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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§ 163 
 
Tertialrapport för den 31 augusti 2016 för Lysekils kommun  
Dnr: LKS 2016-040 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram en tertialrapport 2 per 31 augusti 
2016. Rapporten omfattar kommunens nämnder, styrelse och bolag, vilka har lämnat 
en redogörelse för väsentliga händelser inom verksamheten, ekonomi och åtgärder 
för budget i balans. Rapporten är också det delårsbokslut som kommunen enligt 
kommunallagen ska upprätta. Kommunfullmäktiges målområden följs upp i denna 
rapport, och redovisar tillgängliga resultat. En fylligare redogörelse kommer att 
presenteras i årsredovisningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-03, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna tertialrapporten. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana de nämnder som 
prognostiserar budgetunderskott att vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans vid 
årets slut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
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§ 164 
 
Ekonomistyrningsprinciper för Lysekil kommun  
Dnr: LKS 2016-448 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-31 att återremittera ärendet för komplettering 
med motivering varför de finansiella målen i förslaget till styrprinciper ska vara 
måttsatta. 
 
Ekonomistyrningsprinciperna är en del av styrmodellen som kommunfullmäktige 
beslutade om 2016-03-31. Riktlinjerna definierar hur verksamheterna ska styras med 
utgångspunkt från god ekonomisk hushållning. Förvaltningen föreslår att de nya 
riktlinjerna gäller från och med 2017 men att den del som avser hantering av under- 
och överskott inte tillämpas för budget 2016 utan först för budget 2017. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-30, med bilaga. 
 
Yrkande 
 
Christina Gustafson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ronald Rombrant (LP): Att de kursiverade styckena på sidan 7 i förvaltningens 
förslag till ekonomistyrningsprinciper, som inleds med ”mål” utgår, i övrigt bifall till 
förslaget. 
 
Mats Karlsson (M): Bifall till Christina Gustavsons förslag, avslag på Ronald 
Rombrants förslag. 
 
Yngve Berlin (K): Avslag på den del av ekonomistyrningsprinciperna som förespråkar 
krav på två-procentigt överskottsmål. 
 
Lars Björneld (L): Bifall till Christina Gustavsons förslag, avslag på Ronald 
Rombrands och Yngve Berlins förslag. 
 
Inge Löfgren (MP): Bifall till Ronald Rombrants förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. 
 
Proposition på Christina Gustafsons m.fl. förslag mot Ronalds Rombrants m.fl. 
förslag mot Yngve Berlins förslag. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Christina Gustafsons m.fl. förslag mot Ronalds 
Rombrants m.fl. förslag mot Yngve Berlins förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Christina Gustafsons m.fl. förslag. 
 
Omröstning begärs. Ordförande meddelar att Christina Gustafsons m.fl. förslag är 
huvudförslag. 
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Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

1. Ronald Rombrants m.fl. och Yngve Berlins förslag ställs mot varandra för att 

utse motförslag till huvudförslaget. 

2. Christina Gustafsons m.fl. förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsen 

utser som motförslag. 

Ja-röst för Christina Gustafsons m.fl. förslag. 
Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag. 
 
Ordförande ställer Ronald Rombrants m.fl. och Yngve Berlins förslag mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen utser Ronald Rombrants m.fl. till motförslag. 
 
Omröstningsresultat 
 

Med 5 ja-röster, 5 nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen 
med ordförandes utslagsröst, i enlighet med Christina Gustafsons m.fl. förslag. 
 

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   

Monica Andersson, tjg. C X   

Fredrik Häller LP  X  

Catharina Hansson, tjg. LP  X  

Inge Löfgren MP  X  

Yngve Berlin. K  X  

Christoffer Zakariasson SD   X 

Summa  5 5 1 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ekonomistyrningsprinciper i 
Lysekils kommun, från och med 2017-01-01.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att den del som avser hantering av 
under- och överskott inte tillämpas för budget 2016 utan först för budget 2017. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att samtidigt upphäva 
ekonomistyrningsprinciperna från 2003-06-18, § 125. 
 

Reservation 
 

Ronald Rombrant (LP) och Yngve Berlin (K), anmäler var för sig, skriftlig reservation. 
 
Beslutet skickas till 
 

Kommunfullmäktige  
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§ 165 
 
Förslag till sammanträdeskalender 2017 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 
Dnr: LKS 2016-595 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdeskalender för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 2017 enligt nedan: 
 

Kommunstyrelsen 
(onsdagar kl. 9.00, om inget 

annat anges i kallelsen) 

Kommunfullmäktige 
(torsdagar kl. 17.30, om inget 

annat anges i kallelsen) 

1 februari 16 februari 

1 mars 16 mars 

29 mars 20 april 

3 maj 18 maj 

31 maj 
21 juni 

(OBS onsdag kl. 15.00) 

6 september 21 september 

4 oktober 19 oktober 

1 november 16 november 

29 november 14 december 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-19. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
sammanträdeskalendern 2017 för kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 
kommunstyrelseförvaltningens förslag till 2017 års sammanträdeskalender för 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 166 
 
Socialförvaltningens rapport över icke verkställda beslut enligt SoL och 
LSS - andra kvartalet 2016  
Dnr: LKS 2016-354 
 
Socialnämnden har lämnat förvaltningens rapport av icke verkställda beslut enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Kommunen ska enligt SoL och LSS anmäla ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO). Anmälan ska göras då verkställighet inte påbörjats inom tre 
månader från beslut. Rapport ska även lämnas till kommunfullmäktige samt till 
kommunens revisorer för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-04, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av rapporten. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 167 
 
Inskrivna men inte avslutade medborgarförslag - redovisning hösten 
2016   
Dnr: LKS 2015-011 
 
Enligt kommunallagen 5 kap 33 § bör medborgarförslag eller motionen beredas så att 
fullmäktige/kommunstyrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes.  

”Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning”.  
Lag (2002:249). 

Lysekils kommun har under lång tid haft svårigheter att kunna besvara motioner och 
medborgarförslag i tid. Det beror på hög arbetsbelastning på enheterna och att man 
inte har kunnat prioritera de förslag som lämnas in. 
 
En del av de obesvarade medborgarförslagen är inaktuella eller har genomförts utan 
återkoppling till förslagsställaren. 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-04, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 168 
 
Inskrivna men inte avslutade motioner - redovisning hösten 2016   
Dnr: LKS 2015-011 
 
Enligt kommunallagen 5 kap 33 § bör medborgarförslag eller motionen beredas så att 
fullmäktige/kommunstyrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes.  

”Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning”.  
Lag (2002:249). 

Lysekils kommun har under lång tid haft svårigheter att kunna besvara motioner och 
medborgarförslag i tid. Det beror på hög arbetsbelastning på enheterna och att man 
inte har kunnat prioritera de förslag som lämnas in. 
 
En del av de obesvarade motionerna är inaktuella eller har genomförts utan 
återkoppling till motionären. 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-04, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 169 
 
Svar på motion om att omgående komma igång med arbetet att förbättra 
företagsklimatet i Lysekils kommun 
Dnr: LKS 2016-340 
 
Fredrik Häller (LP) har i en motion 2016-05-26 förslagit att: 

1. Lysekils kommun snarast bjuder in till ett stormöte för näringsidkare, 
kommunala tjänstemän, politiker och med representanter från Svenskt 
Näringsliv, i syfte att mötas och göra verkstad av de välvilliga intentioner som 
Näringslivsstrategin uttalar. Detta ska göras innan Näringslivsrankingen 
avslöjas den 20 september.  

2. Att Näringslivsenheten omgående åläggs att fokusera på och koncentrerat 
jobba med och förbättra förutsättningarna för de utmaningar som vi enligt 
Näringslivsstrategin står inför 

Fullmäktige godkände ordförandes åtgärd att remittera motionen till 
kommunstyrelsen 2016-05-26, § 95. 

 
Näringslivsenheten har tillsammans med Svenskt näringsliv anordnat fem träffar 
sedan 2012 för att diskutera frågan om företagsklimatet. På dessa möten har 
tjänstemän, politiker, företagare och allmänhet medverkat. Under 2012 anordnades 
en träff i varje kommundel (Brastad, Lysekil och Skaftö) och under 2014 samt 2016 i 
Lysekil. 
Synpunkter från dessa möten samt Svenskt Näringslivs enkät och rankingen har 
också beaktats när näringslivsstrategin upprättades. I samband med framtagandet av 
näringslivsstrategin skickades den till Svensk Näringsliv på remiss, tyvärr uteblev 
svar från dem. 
Planen är att ha dessa möten vartannat år och en ny träff med Svenskt Näringsliv var 
inplanerad till 6 september på Campus Väst. Mötet genomfördes enligt plan och de 
målgrupper motionären nämner var inbjudna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-19, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad 
med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 170 
 
Svar på motion om rast- och motionsgårdar för hundar 
Dnr: LKS 2014-023 
 
Thomas Falk (LP) har i en motion föreslagit att Lysekils kommun upplåter kommunal 
mark, för att anlägga hundrastgårdar centralt placerad i Lysekil, Brastad och Skaftö, 
samt att medge bygglov. 
Motionären vill ge möjlighet till intresseföreningar att utföra skötseln och underhåll 
på dessa anläggningar. 
 
Fullmäktige godkände ordförandes åtgärd att remittera motionen till 
kommunstyrelsen 2014-01-30, § 11. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-29, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 171 
 
Studiebesök på Seabased AB 
 
Information och rundvandring på Seabased AB. Seabased har kontor i Lysekil och 
Uppsala och sysselsätter ca 45 personer. 
 
Seabased AB är en global ledare inom energilösningar med hjälp av vågor. De 
utformar, bygger och installera kompletta, nätanslutna vågparker. 
 
 


