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Christina Gustafson (S) 
Mats Karlsson (M)  
Christer Hammarqvist (C)  
§§ 193-196, 199-227 
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………………………………………………………. 
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Catharina Hansson 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

Övriga närvarande: 

Ing-Marie Tjulander, utvecklingsledare § 193 
Magnus Andersson, ekonomichef §§ 193-217 
Maria Hemlin, personalchef § 194 
Mikael Mattsson, lönechef § 194 
Marie-Louise Bergqvist, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen §§ 196, 214  
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§ 193 
 

Intern kontroll - Information  
 
Utvecklingsledaren Ing-Marie Tjulander informerar om arbetet och syftet med intern 
kontroll. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens tar del av informationen. 
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§ 194 
 

Frånvarorapportering Heroma - Information 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-02 att bjuda in personalchef Maria Hemlin och 
lönechefen Mikael Mattsson för att ge kommunstyrelsen information om 
frånvarorapportering i systemen Heroma och Kom & Gå.  
 
Systemet Kom & Gå är ett flextidsystem som används för den personal som har ett 
flextidsavtal. Heroma är både ett lönesystem och ett PA-system.  
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens tar del av informationen. 
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§ 195 
 
Genomlysning av socialnämnden - Information 
Dnr:  LKS 2016-733 
 
Ekonomichefen redovisar rapportens slutsatser och vidare analys. 
Socialförvaltningen arbetar med handlingsplaner och fortsätter arbetet med 
uppföljning och utvärdering.  
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens tar del av informationen. 
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§ 196 
 

Investeringsbudget 2017 - information 
Dnr: LKS 2016- 
 
Ekonomichefen Magnus Andersson, redogör för investeringsbudget 2017 för Lysekils 
kommun. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens tar del av redovisningen. 
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§ 197 
 

Ansökan om planbesked för Sävens Camping AB, Lyse 1:3 och 
arrenderad del 1:27 
Dnr: LKS 2016-637 
 
En ansökan om planbesked för upprättande av detaljplan för Lyse 1:3 och del av Lyse 
1:27, har inkommit från Sävens Camping AB. På fastigheterna står det ca 80 
husvagnar och sökande vill med en detaljplan få riktlinjer för husvagnarnas placering, 
grad av privatisering, samt, i planen, införa bygglovsbefriade åtgärder som gör att 
varje enskild vagn slipper skicka in egen ansökan om bygglov för helårs uppställning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-09, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om planbesked för Lyse 1:3 och 
arrenderad del av Lyse 1:27 med den inriktning som angivits i tjänsteskrivelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen ges prioritet 3 i arbetsprogrammet för 
detaljplaner och att arbetet med detaljplanen startar tidigast 2017-08-31. 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 2 år från beslutsdatum annars upphör detta planbesked att gälla. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa avgiften för planbeskedet enligt gällande taxa 
till 13 290 kr. 
 
Beslut skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten 
Sävens Camping AB, c/o Andreasson, Tallmätaregatan 145, 461 64 Trollhättan 
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§ 198 
 

Barn- och ungdomspolitiska programmet - överflyttning av driftmedel 
Dnr: LKS 2016-792 
 
Det barn- och ungdomspolitiska programmet drivs via förebyggandeenheten på 
socialförvaltningen. Programmets ledning och personal återfinns rent fysiskt på 
förebyggandeenheten medan driftmedlen ligger på kommunstyrelseförvaltningens 
administrativa enhet. Denna uppdelning innebär diverse praktiska svårigheter med 
att direkt koppla styrning och ledning till kostnadsutvecklingen. Mot bakgrund av 
införandet av den nya styrmodellen och behovet av tydlighet är det därför både 
önskvärt och lämpligt att programmets disponibla medel återfinns där besluten och 
aktiviteterna genomförs. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-19. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att from 2017-01-01 överföra driftmedlen för barn- och 
ungdomspolitiska programmet från kommunstyrelsen (administrativa enheten i 
kommunstyrelseförvaltningen) till socialnämnden (förebyggandeenheten på 
socialförvaltningen). 
 
Beslut skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Socialförvaltningen  
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§ 199 
 

Klassificeringsstruktur för Lysekils kommun 
Dnr: LKS 2016-689 
 
Kommunstyrelsen fattade 2015-12-02, § 179 beslut om att införa verksamhetsbaserad 
arkivredovisning. Klassificeringsstrukturen ska användas även som diarieplan vid 
registrering av allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-20, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att klassificeringsstrukturen börjar gälla fr.o.m.  
1 januari 2017. 
 
Beslut skickas till 
 
Samtliga förvaltningschefer 
Kommunarkivet 
Registratur 
Nämndsekreterare 
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§ 200 
 

Medlemskap i Svinesundskommittén  
Dnr: LKS 2016-527 
 
Lysekils kommun har erbjudits möjlighet att ansöka om medlemskap i 
Svinesundskommittén. Kommittén är ett forum som ska främja ett nordiskt 
samarbete med fokus på kontakter mellan kommunerna i gränsregionen Bohuslän 
och Östfold samt Västra Götalandsregionen och Östfold fylkeskommune. Kommittén 
arbetar för en bärkraftig utveckling och tillväxt baserad på historisk, kulturell och 
språklig tillhörighet och gemensamt regionalt utvecklingsintresse. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-27. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att för närvarande avstå ansökan om medlemskap i 
Svinesundskommittén. 
 
Beslut skickas till 
 
Svinesundskommittén 
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§ 201 
 

Deltagande i Västtrafiks centrala upphandling av skolskjuts och 
anropsstyrd trafik 
Dnr: LKS 2016-774 
 
Lysekils kommun har sedan 1993 avtal med Lysekils Taxi gällande färdtjänstresor och 
transport av elever till och från skola/förskola. Det stora flertalet av länets 
kommuner, 43 av 49, har dock Västtrafik som trafikhuvudman vilka administrerar 
färdtjänst och skolresor. I Lysekils kommun föreligger ett behov av att skapa 
överblick, samordning och en tydlig struktur för den här typen av kollektivtrafik då 
handläggningen för denna ligger på olika verksamheter i kommunen. 
 
Diskussioner har förts med Västtrafik om att kunna delta i Västtrafiks centrala 
upphandling gällande skolskjuts och anropsstyrd trafik. Planerad trafik start för 
färdtjänst är juni 2017 och skolresor juni 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-09. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att delta i Västtrafiks centrala upphandlingar avseende 
färdtjänst och skolresor. 
 
Beslut skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 202 
 

Sammanställning av intern kontroll 2016 för Lysekils kommun 
Dnr: LKS 2015-474 
 
Sammanställning av upprättade interna kontrollrapporter redovisas för 
kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret. 
 
Alla kommunens nämnder har utifrån kommunfullmäktiges reglemente för intern 
kontroll och beslutade anvisningar genomför intern kontroll. Inom de områden där 
det framkommit brister kommer åtgärdsplaner att upprättats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-09, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens sammanställning av interna 
kontrollrapporter med förslag till åtgärder för år 2016. 
 
Beslut skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Revisionen 
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§ 203 
 

Intern kontrollplan 2017 – kommunstyrelsens verksamheter 
Dnr: LKS 2016-656 
 
Kommunstyrelsens verksamheter har utifrån reglemente för intern kontroll och 
tillämpningsanvisningar upprättat förslag till intern kontrollplan 2017. 
Granskningsområden identifieras med utgångspunkt från risk och 
väsentlighetsbedömning. Resultatet av granskning och analys, rapporteras i den form 
och omfattning som fastställs i kontrollplanen. Rapporter från respektive nämnd ska 
lämnas årligen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-08. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag på intern kontrollplan 2017 för 
kommunstyrelsens verksamheter. 
 
Beslut skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunrevisionen inkl. handling 
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§ 204 
 
Uppföljning per den 31 oktober med prognos per  
31 december 2016 för Lysekils kommun  
Dnr: LKS 2016-040 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram en månadsrapport per 31 oktober 
2016. Rapporten omfattar kommunens nämnder och styrelse, vilka har lämnat en 
resultaträkning per tio månader samt prognos för helåret 2016.  
 
Kommunens resultat för perioden är positivt om 31,5 mnkr. För perioden har 
budgeterats en positiv avvikelse om 1,9 mnkr varför avvikelse mot budgeten uppgår 
till 29,6 mnkr. 
 
Prognosen för helår är 25,4 mnkr vilket är 25,3 mnkr bättre än det budgeterade 
resultatet för året. I jämförelse med prognosen efter augusti så förbättras den med 5,0 
mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-22, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen om månadsrapport per  
31 oktober 2016. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att uppmana socialnämnden att vidta åtgärder för att 
uppnå en budget i balans 2017. 
 
Beslut skickas till 
 
Revisionen inkl. handling 
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§ 205 
 
Uppföljning per 31 oktober med prognos per 31 december 2016 - 
Kommunstyrelseförvaltningen  
Dnr: LKS 2016-040 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en uppföljningsrapport avseende 
ekonomiskt utfall per den 31 oktober 2016 samt prognos för helåret. Utfallet t.o.m. 
oktober ligger 3,9 mnkr bättre än budget, men för hela 2016 bedöms resultatet bli ett 
överskott på 1,5 mnkr jämfört med budget. 

I förhållande till prognosen som redovisades per den 31 augusti har resultatet 
förbättrats med 0,6 mnkr. Detta beror på bättre resultat på flera av enheterna, men 
den största förändringen avser personalenheten där orsaken är överskott till följd av 
senarelagda utbildningar samt lägre kostnader än förväntat för företagshälsovård. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-18, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens rapport per den 31 oktober. 
 
Beslut skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 206 
 
Uppföljning per 31 oktober med prognos per 31 december 2016 - 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Dnr: LKS 2016-040 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en oktoberrapport för 2016 med 
prognos för helåret. Prognosen visar på ett resultat för helåret på plus 1 mnkr. 

Största enskilda avvikelsen sen tertialrapporten är ett överskott i kostenheten, samt 
bättre resultat för fastighetsenheten. Orsaken i kosten är en återhållsamhet/svårighet 
att få vikarietjänster, översyn och ändring av receptur och billigare livsmedel, ökade 
beställningar från HVB hem, fler elever i skolan samt helårseffekter av besparingar 
som genomfördes 2015 för budget i balans.  

För fastighetsenheten är prognosen för året plus 300 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-18, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens rapport per den 31 oktober. 
 
Beslut skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 207 
 
Genomlysnings av socialnämnden – kostnad per brukare 
Dnr: LKS 2016-733 
 
Kommunstyrelsen har i budgeten för 2016 beslutat att genomföra en genomlysning 
av socialnämndens verksamheter. Genomlysningen har skett genom metoden, 
Kostnad per brukare (KPB). Rapporten ger ett bra underlag för analys, slutsatser 
samt ger rekommendationer som socialnämnden kan använda för att utveckla och 
effektivisera verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-04, med bilagor. 
 
Yrkande 
 
Ronald Rombrant (LP): Ändringsyrkande 

 Att kommunchefen alternativt ekonomichefen (i roll som projektägare) i dialog 
med socialförvaltningen senast 2017-03-31 till kommunstyrelsen presenterar en 
projektplan inklusive handlings- och åtgärdsplaner med slutavrapportering till 
kommunstyrelsen före utgången av 2018 med målsättningen att vara nere på 
samma kostnadsnivåer som snittet bland ”KPB-kommunerna” enligt tabell i 
bilaga till tjänsteskrivelse och rapport från Ensolution AB.  
 

 Att lägesavrapportering sker till kommunstyrelsen och socialnämnden varje 
tertial.  
 

 Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka kommunstyrelsens 
anslag för 2017 respektive 2018 med 2,5 mkr/år, vilket innebär att kommunens 
resultatmål för respektive år sänks med motsvarande belopp (från 2,0 % till 1,7 %). 

 
Jan-Olof Johansson (S): Tilläggsyrkande 

 Att kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelseförvaltningen att särskilt 
stödja socialförvaltningen i det fortsatta arbetet med analys, åtgärder och 
uppföljning utifrån rapporten om kostnad per brukare. 
 

 Att kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelseförvaltningen att genomföra 
metoden Kostnad per brukare även för 2017 och 2018, som finansieras inom 
kommunstyrelsens budgetram. 

 
Lars Björneld (L), Yngve Berlin (K), Christoffer Zakariasson (SD), Christer 
Hammarqvist (C): Bifall till förvaltningens förslag samt bifall till Jan-Olof Johanssons 
tilläggsyrkande. 
 
Christina Gustafson (S), Mats Karlsson (M): Bifall till förvaltningens förslag, samt till 
Jan-Olof Johanssons tilläggsyrkande. Avslag på Ronald Rombrants ändringsyrkande. 
 
Ronald Rombrant (LP): att ajournera mötet för överläggning. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants förslag om ajournering mot att 
gå direkt till beslut och finner att kommunstyrelsen går direkt till beslut. 
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Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Lars Björneld m.fl. förslag mot Ronald Rombrants förslag. 
 
Proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. tilläggsyrkande. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Lars Björnelds m.fl. förslag mot Ronald 
Rombrants förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Björnelds 
m.fl. förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande proposition: 
 
Ja-röst till Lars Björneld m.fl. förslag 
 
Nej-röst till Ronald Rombrants förslag 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 7 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Lars Björnelds 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   

Christer Hammarqvist C X   

Fredrik Häller LP  X  

Catharina Hansson LP  X  

Inge Löfgren MP  X  

Yngve Berlin K X   

Christoffer Zakariasson SD X   

Summa  7 4  

 
Fortsatt proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkanden. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att översända rapporten från Ensolution AB till 
socialnämnden och uppmanar nämnden att genomföra ett utvecklingsarbete med 
utgångspunkt i rapportens slutsatser, kommunstyrelseförvaltningens synpunkter 
samt Ensolutions kompletterande kommentarer. 
 
Kommunstyrelsen antecknar att uppdraget om genomlysning av socialnämndens 
verksamheter i och med denna rapport är avslutat. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelseförvaltningen att särskilt stödja 
socialförvaltningen i det fortsatta arbetet med analys, åtgärder och uppföljning 
utifrån rapporten om kostnad per brukare. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelseförvaltningen att genomföra metoden 
Kostnad per brukare (KPB) även för 2017 och 2018, som finansieras inom 
kommunstyrelsens budgetram. 
 
Reservation 
 
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation. 
 
Beslut skickas till 
 
Socialnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 208 
 

Budget för kommunstyrelseförvaltningen 2017 
Dnr: LKS 2016-690 
 
Nämnden ska utifrån styrmodell, kommunfullmäktiges budget och andra 
reglementen som styr nämndens verksamheter ta fram en budget. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget för 
kommunstyrelsen omfattande styrelsens uppdrag som nämnd för den egna 
förvaltningen. 
 
Kommunstyrelsens beslutade den 2 november 2016 att bordlägga ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-11-02, § 177. 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-21, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag att 
anta budget för 2017. 
 
Kommunstyrelsen antecknar begäran om medel för nyinvesteringar för vidare 
beredning av kommunstyrelsens förvaltning.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Kommunfullmäktige för kännedom (inkl. handling) 
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§ 209 
 
Svar på medborgarförslag om att inrätta sommarskola för elever som 
inte når målen  
Dnr: LKS 2015-255 
 
I ett medborgarförslag från 2015 har förslagsställaren förslagit att inrätta 
sommarskola för elever som inte når målen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-21, § 43 att remittera förslaget till 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen för besvarande. 
 
I utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår det att undervisning har 
erbjudits elever under höst-, sport- och påsklov under läsåret 2015-2016. Totalt 
beviljade Skolverket Lysekils kommun 166 668 kronor för lovskola 2016. 
 
Utbildningsnämnden har valt att ansöka om medel för lovskola istället för 
sommarskola, främst av organisatoriska skäl. De korta loven infaller inom ordinarie 
läsårsplanering. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-27, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till vad utbildningsnämnden och 
kommunstyrelseförvaltningen anfört anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren inkl. handlingar 
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§ 210 
 
Svar på medborgarförslag om en krabbfiskeflotte vid strandpromenaden 
i Norra Hamnen  
Dnr: LKS 2012-032 
 
I ett medborgarförslag från 2012 har förslagsställarna föreslagit att det skapas en eller 
flera platser längs strandpromenaden i Norra Hamnen, där barn på ett säkert sätt kan 
fiska krabbor och i övrigt ha vattenlekar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-23, § 25 att remittera förslaget till 
kommunstyrelsen för besvarande. 
 
När projekteringen av bryggan gjordes hade man med ett liknande förslag, men 
bedömde då att det var svårt att få till en sådan plats i Norra Hamnen. Det beror dels 
på att området då och då är utsatt för mycket högt vatten och vågor som kan slå upp 
emot två meter. Det innebär att man måste ha en konstruktion på brygga som blir 
kostsam för kommunen. I nuläget är svårt att få fram ett säkert ställe för barn att 
fiska krabbor vid strandpromenaden i norra Hamnen. 
 
Under sommarhalvåret finns det en flytbrygga vid Havets Hus, som alla är välkomna 
att använda. Området kommer att ses över och möjligheten till krabbfiske är med i 
planeringen, bra möjligheter finns även vid kajakbryggan mitt emot Släggö. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-27, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till förvaltningens yttrande anse 
medborgarförslaget besvarat. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren inkl. handlingar 
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§ 211 
 
Svar på medborgarförslag om hundbadplatser vid kommunala 
badplatser i Lysekils kommun  
Dnr: LKS 2014-517 
 
I ett medborgarförslag från 2014 har förslagsställaren föreslagit att det inrättas en 
eller flera kommunala badplatser där hundar kan få vistas tillsammans med sina 
hundägare. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-27, § 31 att remittera förslaget till 
kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det är olämpligt med badande hundar på de 
kommunala badplatserna. Dels av hygieniska själ, det krävs resurser för att hålla rent 
efter hundar och dels kan det uppfattas olustigt med springande, våta hundar bland 
solande och badande på stranden. 
 
Runt kommunen finns det platser där hundägare kan låta sina hundar bada. Det är 
lätt att hitta en egen vik eller udde där man kan bada ostört med sin hund. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-13, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om hundbadplatser vid 
kommunala badplatser i Lysekils kommun. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren inkl. handling  
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§ 212 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer till utskott, vice ordförande samt inom 
kommunstyrelsens förvaltningar: 
 
Ledningsutskottets protokoll  
Kommunstyrelsens ordförande – nr 33/2016 
Kommunchefens delegationer – nr 6/2016 
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 30 november 2016. 
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§ 213 
 
Anmälningsärenden 
 
Protokoll från kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder  
2016-10-17 
 
Protokollsutdrag från IT-nämnden 2016-10-18, § 18 – Tertialrapport 2  
(LKS 2016-368) 
 
Protokollsutdrag från IT-nämnden 2016-10-18, § 20- intern kontroll 2016  
(LKS 2015-474) 
 
Protokollsutdrag från IT-nämnden 2016-10-18, § 17- styrmodell (LKS 2016-719) 
 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2016-10-19, § 93 – information om 
barnomsorg på obekväm arbetstid (LKS 2015-190) 
 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2016-10-19, § 86 – tertialrapport 2  
(LKS 2016-040) 
 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-10-27, § 152 – utlåtande avseende 
delårsrapport från revisorerna 
 
Skrivelse från pensionärsorganisationerna (LKS 2016-724) 
 
Dom från förvaltningsrätten 2016-10-26, överklagande på optionsavtalet med 
Seabased. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. (LKS 2013-028) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll  
30 november 2016. 
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§ 214 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande och kommunchef 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

 

 Dialogmöten med presidierna i utbildningsnämnden och socialnämnden om 
uppföljning av budget 2016. 

 Möte med Trafikverket angående Lysekils banans framtid. 

 
Kommunchefen informerar om: 
 

 Städupphandlingen som genomfördes 2015 för Skaftöområdet kommer att 
återgå till kommunens regi. 
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§ 215 
 
Policy och Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet i Lysekils kommun  
Dnr: LKS 2016-698 
 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 
ska det finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i 
arbetsgivarens verksamhet ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska 
förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppstå. Det ska också finnas riktlinjer 
som beskriver det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi i Lysekils kommun ska kunna skapa 
kvalitet och effektivitet i vår service till medborgarna. Målet för arbetsmiljöarbetet är 
att vara en attraktiv arbetsgivare, med en god arbetsmiljö som säkerställer 
möjligheter för verksamhetsutveckling och ett hållbart arbetsliv. 
 
Lysekils kommuns arbetsmiljöpolicy anger kommunens förhållningssätt i 
arbetsmiljöarbetet. Policyn kompletteras med riktlinjer för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet som reglerar verksamhetens arbete inom arbetsmiljöområdet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-16, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till arbetsmiljöpolicy 
med riktlinjer. Detta dokument ersätter de delar av det personalpolitiska programmet 
som avser arbetsmiljö (kommunfullmäktige 2008-04-03, § 27). 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
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§ 216 
 
Ekonomistyrningsprinciper i Lysekils kommun  
Dnr: LKS 2016-448 
 
Ekonomistyrningsprinciperna är en del av styrmodellen som kommunfullmäktige 
beslutade om 2016-03-31. Riktlinjerna definierar hur verksamheterna ska styras 
utifrån det ekonomiska perspektivet. 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 
 
Kommunstyreförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-17, med bilaga. 
 
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. 
 
Beslutet skickas till 
 

Kommunfullmäktige 
 
  



 LYSEKILS KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 Kommunstyrelsen 2016-11-30 

  31 (41) 
 

 

  
        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 217 
 
Investeringsbudget 2017 
Dnr: LKS 2016-753 
 
I kommunfullmäktiges budget för 2017 beslutades att kommunstyrelsen skulle 
fördela de 15 mnkr som avsattes för nyinvesteringar. Nämndernas begäran om 
nyinvesteringar uppgår till 28,5 mnkr och ytterligare behov om reinvesteringar på 10 
mnkr har inkommit. Förvaltningen menar att det finns utrymme för att utöka 
budgeten för 2017 med 20 mnkr utan att kommunen ska behöva ta upp nya lån. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-23, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att 15 mnkr av ramen för nyinvesteringar avsätts för 
reparation och underhåll av Fiskhamnskajen. Definitivt beslut fattas av 
kommunstyrelsen efter att hamnutredningen samt inventering av alla kajer är 
genomförd. 
 
Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om 
utökad investeringsram att avsätta medel för projekt Mariedalsskolan 7,0 mnkr, 
projekt Hamnservice 1,45 mnkr, projekt detaljplan Valbodalen 0,95 mnkr, projekt 
Havsbadskajen 5,0 mnkr, projekt Räddningstjänsten brandstation 2,5 mnkr, Phoniro 
0,6 mnkr samt projekt Skaftö skola 2,5 mnkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
användning av de sedan tidigare beviljade reinvesteringsanslagen på 19,8 mnkr. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka ramen för 
investeringar med 20 mnkr. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 218 
 
Samverkan mellan kommun och polis - medborgarlöften 
Dnr: LKS 2016-722 
 
Utifrån polismyndighetens nya organisation vill man som bas för samverkan mellan 
Polismyndigheten och kommunerna ta fram gemensamma styrdokument. Dels en 
samverkansöverenskommelse med tillhörande åtgärdsplan och dels ett 
medborgarlöfte. Ett medborgarlöfte är ett arbete eller åtgärd som kommunen 
och/eller polisen åtar sig att göra och som ska kommuniceras med medborgarna. 
 
Under 2016 har därför kommunpolisen tillsammans med tjänstemän från Lysekils 
kommun reviderat den tidigare samverkansöverenskommelsen, arbetat fram ny 
åtgärdsplan och förslag till medborgarlöfte.  
 
Som grund för dessa samverkansdokument finns en gemensamt framtagen 
kartläggning och analys av trygghet och brott i Lysekils kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-02, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till samverkansöverenskommelse mellan 
Lysekils kommun och polisområde Västra Fyrbodal med tillhörande åtgärdsplan. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av polisens medborgarlöfte 
för Lysekils kommun. 
 
Beslutet skickas till 
 
Polisområde Västra Fyrbodal 
Kommunstyrelseförvaltningen  
Kommunfullmäktige 
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§ 219 
 
Avgift för kunskapsprov enligt alkohollagen samt ansökningsavgifter för 
serveringstillstånd  
Dnr: LKS 2016-601 
 
Socialnämnden har i beslut 2016-09-01 beslutat enligt förslag i en tjänsteskrivelse att 
begära av kommunfullmäktige att fatta beslut om avgifter för kunskapsprov enligt 
alkohollagen samt ansökningsavgifter. I ett förtydligande i skrivelse 2016-09-22 
upprättad i kommunstyrelseförvaltningen påpekas att kommunfullmäktige sedan 
tidigare beslutat om avgifter för kunskapsprov och olika tillståndsavgifter men att det 
nu tillkommit en ny form av tillstånd.  
 
Enligt alkohollagen (2010:1622) 8 kap 10§ ges kommunerna rätt att ta ut avgifter för 
prövning av ansökningar för serveringstillstånd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-09, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om prövningsavgift med  
4 ooo kronor för ansökan om tillstånd för servering av starköl, vin och annan jäst 
alkoholdryck i foajéer till teater eller annan konsertlokal under paus i föreställning. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avgiften gäller från och med  
2017-01-01. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bemyndiga socialnämnden att 
årligen besluta om att justera taxan med index enligt konsumentprisindex. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 220 
 
Införande av avgift för fritidsresor vid insatsen korttidsvistelse och 
korttidstillsyn enlig LSS  
Dnr: LKS 2016-653 
 
Socialnämnden har 2016-09-28 § 253 beslutat att begära att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att införa en avgift för fritidsresor vid insatsen 
korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS. I underlaget för beslutet ligger 
förvaltningens utredning som redogör för kommunens rätt att ta ut avgifter för detta, 
frågan om likställighet för kommuninvånarna samt hur andra kommuner har gjort.  
Föreslagen avgiften likställs med den avgift som tas ut av personer med insatsen 
bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, en krona per kilometer alternativt 
20 kronor per resa inom Lysekils kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-09, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att införa avgift för 
fritidsresor vid insatsen korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avgiften ska likställas med den 
avgift som tas ut av personer med insatsen bostad med särskild service för vuxna 
enligt LSS, en krona per kilometer alternativt 20 kronor per resa inom Lysekils 
kommun. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 221 
 
Socialförvaltningens rapport över icke verkställda beslut enligt SoL och 
LSS - tredje 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 2016-11-18, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av rapporten. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
 
  



 LYSEKILS KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 Kommunstyrelsen 2016-11-30 

  36 (41) 
 

 

  
        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 222 
 
Revidering av taxor för gästhamnarna och husbilsparkering  
Dnr: LKS 2016-791 
 
Inför 2016 reviderades taxorna för småbåtshamnen och husbilsparkeringen. Däremot 
gjordes ingen förändring av taxorna för gästhamnarna. 
 
Småbåtsavdelningen föreslår revidering av gästhamnstaxorna med 50 kronor per 
båtstorlekstaxa inför 2017 samt en höjning med 20 kronor för husbilsparkering. 
 
Förvaltningen föreslår även att ta bort ”3-dagarsavgift vid betalning vid ankomst 25 % 
på ordinarie taxa” och istället införa att den som bokar 4 dygn i gästhamnen, betalar 
endast för 3 dygn. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-10, med bilaga. 
 
Yrkande 
 
Fredrik Häller (LP): Återremittera ärendet för att göra en jämförelse med våra 
grannkommuner och att se över dagavgiften för både båtar och husbilar, samt 
indelning av säsongerna.  
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Fredrik Hällers återremissyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.  
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för göra en jämförelse med 
våra grannkommuner och att se över dagavgiften för både båtar och husbilar, 
samt indelning av säsongerna. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/småbåtsenheten 
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§ 223 
 
Svar på motion om att planprogram för Brastad centrum återupptas och 
prioriteras  
Dnr: LKS 2016-631 
 
Ett förslag till planprogram för Brastads centrum var utskickat på programsamråd 
under 2013. I mars 2014 godkände kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) 
programsamrådsredogörelsen. Planarbetet har därefter avstannat eftersom andra 
planarbeten har fått högre prioritet. 
 
Motionen föreslår att planarbetet för Brastad centrum prioriteras. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen lyfter dock att även fastighetsägarnas och 
verksamhetsutövarnas engagemang krävs för att få till verkliga förändringar av 
centrummiljöerna. Därför föreslås att kommunen kallar till ett möte mellan 
fastighetsägarna, verksamhetsutövarna och kommunen för att undersöka hur stort 
intresset för att bidra till en utveckling av Brastad centrum är. Först därefter föreslås 
KSLU att ta ställning till hur det fortsatta planarbetet ska prioriteras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-07, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med 
hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 224 
 
Svar på motion gällande ny multiarena för idrott i Lysekils kommun  
Dnr: LKS 2016-350 
 
Jeanette Jansson och Per Tengberg Lysekilspartiet, har till kommunfullmäktige 
inkommit med en motion om att tillsatta en arbetsgrupp för att utreda 
förutsättningarna för en multiarena i Lysekil  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-22, § 108 att remittera motionen till 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av utbildningsförvaltningens yttrande och 
utbildningsnämndens beslut. 
 
I utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår det att en multiarena är en stor 
och komplex fråga och ställer stora finansiella krav på kommunen. 
Utbildningsnämnden har beslutat om att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda 
Gullmarsborgs utveckling och framtid. Resultatet bör inväntas innan en arbetsgrupp 
tillsätts samt att frågan om hur kommunen ska kunna finansiera en multiarena 
Lysekil. Utbildningsförvaltningen har i sin tjänsteskrivelse presenterat exempel på 
andra arenor som är nybyggda och det påvisar stora kostnader för kommunerna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-11, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 225 
 
Svar på medborgarförslag om att skapa en utredning för att bygga nytt 
idrottscenter i Dalskogsområdet alternativt Sivik 
Dnr: LKS 2012-458- 
 
I ett medborgarförslag från 2012 har förslagsställaren föreslagit att skapa en 
utredning för att bygga nytt idrottscenter i Dalskogsområdet alternativt Sivik.  
Medborgarförslaget liknar den motionen om ny multiarena som inkom i maj 2016. 
Förslagen kommer från samma person. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-20, § 217 att remittera medborgarförslaget 
till dåvarande bildningsnämnden och kommunstyrelsen. 
 
Medborgarförslaget har inte blivit bevarat, vare sig via bildningsförvaltningen eller 
kommunstyrelsen. Men ärendet har blivit aktualiserat genom den motion som 
Jeanette Janson och Per Tengberg, Lysekilspartiet lämnade in i maj 2016. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen hänvisar till svaret på motionen om en multiarena 
med diarienummer LKS 2016-350. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-10, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 226 
 
Svar på motion gällande heltid en rättighet deltid en möjlighet 
Dnr: LKS 2013-155 
 
Maria Forsberg och Eva Leandersson (S) har 2013-04-25 inkommit till 
kommunfullmäktige med en motion där man föreslår att kommunen utreder 
möjligheterna till att alla som arbetar deltid ska få en heltid som underlag för sin 
tjänst och kunna öka sin arbetstid samt att även kostnaderna för detta utreds liksom 
hur arbetsorganisationen eventuellt behöver förändras till följd av detta.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-30, § 74, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. 
 
I gällande centrala huvudöverenskommelse med Kommunal har det förhandlats fram 
en målsättning att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid 
nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska ges 
möjlighet till heltid. 
 
Alla arbetsgivare ska därför, med utgångspunkt från verksamhetens behov och 
resurser, ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen 
ska finnas på plats senast 2017-12-31 och utgöra en utgångspunkt för det fortsatta 
arbetet med årlig avstämning fram till 2021-05-31. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-22, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses 
besvarad med hänvisning till vad som anförts i kommunstyrelseförvaltningens 
tjänsteskrivelse. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 227 
 
Svar på motion om utegym i Lysekils kommun 
Dnr: LKS 2016-358 
 
Patrik Saving, Lysekilspartiet har 2016-05-31 inkommit till kommunfullmäktige med 
en motion där man förslår att kommunen att undersöka lämpliga platser för utegym i 
Lysekils kommun samt att undersöka om föreningar kan sköta underhållet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-22, § 109 att remittera motionen till 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 
 
Kommunen har beviljat bidrag för integrationsfrämjande insatser till Gullmarens 
Centre Court och Lysekils skid- och löparförening som har/ska upprätta utegym. 
 
Utegymen kommer att finnas vid Gamla Idrottshallen i Kyrkvik samt vid 
Fjällaområdet och det är respektive förening som ska underhålla utegymen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-18, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses 
besvarad med hänvisning till vad som anförts i kommunstyrelseförvaltningens och 
utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 


