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ANSLAGSBEVIS: 
Nämnd: Kommunstyrelsen Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2019-06-26 Justeringsdatum: 2019-07-01 

Anslagsdatum: 2019-07-01  Anslagets nedtagande: 2019-07-23 

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

Sammanträdestid: 2019-06-26 Kl. 09.00-11.15 

Lokal: Borgmästaren, Lysekils stadshus 

Beslutande 
Ledamöter Ersättare 

Jan-Olof Johansson (S), ordf.  
Emma Nohrén (MP), 1:e vice ordf. 
Ronald Rombrant (LP), 2:e vice ordf. 
Christina Gustavsson (S)  
Håkan Kindstedt (L)  
Fredrik Häller (LP)  
Annette Calner (LP), ersätter Ulf Hanstål (M) 
Ricard Söderberg (S), ersätter Christoffer 
Zakariasson (SD)  
Yngve Berlin (K) 

Bengt-Olof Andersson (V) 

Jäv 

Håkan Kindstedt (L) anmäler jäv § 110 

Tjänstemän 

Leif Schöndell, kommundirektör 
Mari-Louise Dunert, kommunsekreterare 

Paragrafer 107-120

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

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

Justerare ………………………………………………………. 
Ronald Rombrant 

………………………………………………………. 
Håkan Kindstedt §§ 107-109, 111-120 

………………………………………………………. 
Christina Gustavsson § 110 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2019-06-26 2 (16) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Övriga närvarande 
Renée Daun, näringslivsutvecklare, del av § 107 
Bjarne Pettersson, Västsvenska handelskammaren, del av § 107 
Åsa Tegelberg, Västsvenska handelskammaren, del av § 107 
Anna-Lena Grundberg, personalutvecklare, del av § 107 
Gunvor Crogård, kommunrevisor  
Kent Olsson, kommunrevisor 
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§ 107

Muntlig information 

Kommunstyrelsen får muntlig information om följande ärenden: 

- Muntlig information och dialog med Bjarne Pettersson och Åsa Tegelstrand från
Västsvenska handelskammaren som presenterar resultat av projekt Fokus Lysekil.

- Anna-Lena Grundberg, personalutvecklare informerar om heltidsresan.

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 108

Månadsuppföljning maj 2019 för kommunstyrelsen 
Dnr:  LKS 2019-091 

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en stor positiv avvikelse till och med maj, 1,6 
mnkr. I huvudsak handlar det om budgeterade kostnader som faller ut först senare 
under året samt, i viss mån, vakanser på tjänster. Totalt sett prognostiseras en budget i 
balans för kommunstyrelsen 2019.     

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-14 
Månadsuppföljning maj 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport maj 2019 för kommunstyrelse-
förvaltningen. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 109

Remissvar angående ”Granskningshandling förslag till Havsplaner för 
Sverige. Dnr 666-19” 
Dnr:  LKS 2019-105 

Havs- och vattenmyndigheten har ett uppdrag att göra statlig havsplanering längs 
hela Sveriges kust. Arbetet har pågått en längre tid och nu inbjuds kommuner och 
myndigheter att ha synpunkter på granskningshandlingen. Svar ska lämnas senast 
14e juni 2019. Kommunerna Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad har beslutat att 
gå samman om ett gemensamt svar på remissen. 

En havsplan ger vägledning kring vad som är den bästa användningen av havet. 
Havsplanen vägleder nationella myndigheter, kommuner och domstolar i kommande 
beslut, planering och tillståndsprövningar. Näringsidkare kan också få vägledning av 
planen. 

Havsplanen anger sju användningar i Västerhavet: attraktiva livsmiljöer, 
energiutvinning, försvar, generell användning, natur, sjöfart och yrkesfiske. 
Havsplanen anger också områden där särskild hänsyn ska tas till höga naturvärden 
eller till totalförsvarets intressen. 

Förslag till användningar grundar sig på avvägningar och en lämplighetsbedömning 
utifrån läge, beskaffenhet och behov. Riksintressen och andra allmänna intressen är 
viktiga för avvägningen. 

Havsplanen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Den ska förena 
näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. 

Kommunstyrelsen har tidigare lämnat synpunkter i samrådet för Västerhavsplanen 
(daterat 2018-04-09, vårt diarienummer 2018-000121) gällande ”Remissvar 
Västerhavsplanen Samråd om förslag till havsplaner. Dnr 396-18.” 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-03 
Remissvar Granskningshandling förslag till Havsplaner för Sverige Dnr 666-19 
Granskningshandling, Förslag till Havsplaner för Sverige  
Granskningshandling, Miljökonsekvensbeskrivning av havsplaner  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnade synpunkter enligt gemensamt remissvar 
(daterat 2019-05-24) gällande ”Remissvar för granskningshandling Förslag till 
Havsplaner för Sverige. Dnr 666-19.”. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslut skickas till 
Havs- och vattenmyndigheten; havochvatten@havochvatten.se (Svaret lämnas i Word 
ange diarienumret 666-19 i e-postmeddelandets ärendemening.)  
Avdelningen För Hållbar utveckling.  
Avdelningen för Plan och Bygg,  
Avdelningen för Mark och Gata 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 110

Remissvar på samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till detaljplan för 
Sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl. 
Dnr:  LKS 2019-229 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-13 att bevilja planbesked för Sjukhusområdet, 
Slätten 15:7 m.fl. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därefter tagit fram ett förslag till 
detaljplan för området. 

Kommunstyrelseförvaltningens granskning syftar till att bedöma om förslaget till 
detaljplan ligger i linje med antagna styrdokument och avsikterna i Lysekils kommuns 
vision. 

Det aktuella området är i den antagna översiktsplanen (ÖP 06) utpekat som område för 
allmänt ändamål och centrumbebyggelse. Förvaltningens uppfattning är därför att 
förslaget till detaljplan stämmer väl överens med intentionerna i ÖP06. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-10, inkl. bilagor. 

Jäv 

Håkan Kindstedt (L) anmäler jäv. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka detaljplan för Sjukhusområdet, Slätten 15:7 
m.fl.

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 111

Förvaltade stiftelsers bokslut för år 2018 
Dnr:  LKS 2019-149 

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. 

Minnesfonden efter Elof och Margit Hellman och Stiftelsen Samfond nr 4 är de 
stiftelserna som är bokföringsskyldiga och därmed är skyldiga att upprätta 
årsredovisning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-10 
Minnesfonden efter Elof och Margit Hellman 
Stiftelsen Samfond nr 4 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna stiftelsernas årsredovisning respektive 
sammanställning över räkenskaperna för år 2018 gällande minnesfonden efter Elof 
och Margit Hellman och Stiftelsen Samfond nr 4. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 112

Svar på medborgarförslag om simbana i havet 
Dnr:  LKS 2017-110 

I ett medborgarförslag från 2017-02-10 lämnas förslag på att märka ut en simbana i 
havet och lämplig plats kan vara Pinnevik eller Valbodalens område. 

Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med småbåtsenheten för att få 
information om möjligheterna för en simbana i havet. 

För att anlägga en simbana kring Pinnevik alternativt Valbodalens område så 
behöver man ta ställning till utförandet, hur lång respektive hur bred simbanan ska 
vara. Det finns regelverk som beskriver avlysning av vattenområde och då är det 
storleken på området som styr. En överenskommelse om anläggande och underhåll 
av en simbana kan upprättas om någon förening tar på sig ansvaret för att anlägga 
och sköta anläggningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-11 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-16, § 28 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till 
förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren inkl. tjänsteskrivelsen 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 113

Anmälan av delegationsbeslut 

Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelsens förvaltningar. 

Kommunstyrelsens ordförande 
- Flaggning med Prideflaggan (LKS 2019-241)

Kommundirektören 
- T.f kommundirektör under veckorna 28-31 - revidering

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll den 26 juni 2019. 
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§ 114

Anmälningsärenden 

Protokoll från Lysekilsbostäder AB 2019-05-15 med bilagor 

Protokoll från Lysekils Hamn AB 2019-05-13 

Protokoll Styrelsemöte Rambo 2019-04-26 nr 2-2019 

Protokoll från Rambo 2019-03-15 

Protokoll från LEVA i Lysekil Ab 2019-03-26 

Protokoll från Havets Hus AB 2019-04-16 

Protokoll årsstämma Rambo AB 2019-04-26 

Protokoll för Havets Hus i Lysekil AB bolagsstämma 2019-05-14 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll 
26 juni 2019. 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 115

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör 
Dnr: LKS 2019-030 

Kommundirektören informerar om: 

• Ärendet om antagande av detaljplan för del av Vägeröd 1:70 har samman-
fattningen blivit missvisande då fel stycke har kopierats in i tjänsteskrivelsen
och i protokollen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Rätt skrivelse
ska vara följande ”Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
detaljplan för garage vid Östersidans vägskäl, del av Vägeröd 1:70 m.fl.

Planförslagets syfte är att uppföra 12 garage utöver de befintliga. Planförslaget
har justerats med anledning av inkomna synpunkter under utställning och är nu
färdig för antagande. Planprocessen bedrivs med normalt planförfarande enligt
ÄPBL 1987:10”.

Beslutet som kommunfullmäktige har antagit är rätt formulerat och det är
plankartan som är juridiskt bindande. (LKS 2019-181)

• Chefsforum samt politiker var inbjudna för utbildning i likabehandling
3 juni.

• Den 14 juni hade man första mötet med Stadshus AB och den nya styrelsen.

• Rådet för folkhälsa och social hållbarhet hade möte den 14 juni. Några av
punkterna var psykisk ohälsa och modell för medborgardialog.

• 25 juni hade Lysekils Hamn AB styrelsemöte där det beslutades att ordförande
och VD får i uppdrag att teckna arrende/hyresavtal med SDK Shipping från och
med 1 augusti 2019.

• Förslag att budgetdialog för kommunstyrelsen sker den 4 september, före
kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

• Invigning av lekparken, en uppskattad nyhet

• Kommunstyrelsens ordförande och kommunfullmäktiges ordförande
medverkade på invigningen av färjan Tellus i Göteborg

• Årligt möte med Curmans stiftelse är inplanerat den 2 augusti,
kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet och kommundirektören
medverkar.

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 116

Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om komplettering av 
exploateringsbudet 2019 
Dnr:  LKS 2019-236 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-05-27, § 88 att begära utökad 
exploateringsbudget för 2019. Anledningen är att tre exploateringsområden har 
utvecklats snabbare än vad som förutsågs när budgeten för 2019 fastställdes av 
kommunfullmäktige och av den orsaken behöver exploateringsbudgeten utökas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-12 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-05-27, § 88 med bilaga 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag om att utöka 
exploateringsbudgeten för 2019 med 1 565 tkr.  

Tilläggsförslag, att tjänsteskrivelsen kompletteras med upplysning om att förslaget till 
beslut tar den nya redovisningslagen, som ska tillämpas from 2019, i beaktande.  

Christina Gustavsson (S). Bifall till förvaltningen förslag, avslag på Ronald Rombrants 
tilläggsförslag. 

Propositionsordning 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Ronald Rombrants m.fl. förlag att utöka exploateringsbudgeten för 2019 
med 1 565 tkr. 

Proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag. 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. förlag att utöka 
exploateringsbudgeten för 2019 med 1 565 tkr och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt förslaget. 

Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsförslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka exploateringsbudgeten för 
2019 med 1 565 tkr enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut. 

Reservation 
Ronald Rombrant (LP) anmäler blank reservation. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 117

Reviderat reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Dnr: LKS 2019-227 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän handlägger enligt gällande samverkans-
överenskommelse samtliga kommunala uppgifter enligt miljöbalken vilket innefattar 
även strandskyddsärenden enligt 7:e kapitlet §§ 13 – 18h.  

Kommunfullmäktige i Munkedals kommun har nu beslutat att dessa ärenden i 
fortsättningen ska hanteras av samhällsbyggnadsnämnden i den egna kommunen. För 
att detta ska bli giltigt måste kommunfullmäktige i alla tre samverkande kommuner 
fatta beslut om denna förändring i reglementet för miljönämnden. Förvaltningen 
tillstyrker att kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-13 
Förslag till reviderat reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän enligt bilaga att gälla från och med 2019-11-01. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 118

Svar på motion om tillgänglighets- och bemötandepolicy 
Dnr: LKS 2013-099 

Ronald Rombrant har i en motion föreslagit att kommunen tar fram en tillgänglighets- 
och bemötandepolicy. 

Sedan motionen skrevs har kommunen antagit flera styrdokument som är relevanta för 
just en god tillgänglighet och ett gott bemötande. Bland dessa styrdokument kan 
återfinns vision och en värdegrund (öppet, enkelt, värdigt). Samtliga verksamheter ska 
i sin verksamhetsplan beskriva hur man avser att bidra till visionen och hur man följer 
värdegrunden. 

Utöver dessa dokument har en medarbetarplattform tagits fram vilket tydliggör 
arbetsgivarens förväntningar på den enskilde medarbetaren. Förväntningarna på 
cheferna klargörs i chefsplattformen. Förvaltningens uppfattning är att befintliga 
styrdokument är ändamålsenliga och tillräckliga. Ytterligare styrdokument bedöms 
därför ha ringa mervärde. 

Förvaltningen anser att det av stor betydelse en hög kvalitet hålls vad avser både 
tillgänglighet och bemötande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-31 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-03-21, § 37 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad 
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 119

Svar på motion angående skateboardramp 
Dnr: LKS 2014-230 

Camilla Carlsson, dåvarande folkpartiet, framför i en motion 2014 att kommunen ska 
anlägga en skateboardbana. Det kan konstateras att Lysekilsbostäder AB 2016 
investerade i en skateboardramp som en del i en multisportarena. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-09 
Motion 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad 
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 120

Svar på motion om ändrad titel på tjänsteperson 
Dnr: LKS 2018-641 

Annette Calner (LP) föreslår i en motion 2018-11-19 att Lysekils kommun inför det 
könsneutrala ordet tjänsteperson istället för tjänsteman i skrift- och talspråk. 

Förvaltningen delar motionärens ståndpunkt att begreppet tjänsteperson är en viktig 
signal i arbetet för ett jämställt samhälle. Benämningen tjänsteperson används därför 
medvetet och alltmer aktivt i kommunen t.ex. i tjänsteskrivelser och annan 
dokumentation samt även när kommunen kommunicerar med externa aktörer. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-09 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-11-22, § 26 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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