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ANSLAGSBEVIS: 
Nämnd: Kommunstyrelsen Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2019-05-02 Justeringsdatum: 2019-05-06 

Anslagsdatum: 2019-05-07  Anslagets nedtagande: 2019-05-29 

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

Sammanträdestid: 2019-05-02 Kl. 09.00-12.10 

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) §§ 59-70. 72-73 
Ricard Söderberg (S), ersätter Christina 
Gustavsson (S)§ 71 
Håkan Kindstedt (L) 
Fredrik Häller (LP)  
Ulf Hanstål (M)  
Daniel Arvidsson (SD), ersätter Christoffer 
Zakariasson (SD)  
Yngve Berlin (K) 

Ricard Söderberg (S) §§ 59-70, 72-73 
Maria Granberg (MP)  
Annette Calner (LP) 
Gert-Ove Forsberg (LP) 
Bengt-Olof Andersson (V) 

Jäv 

Christina Gustavsson (S) § 71 

Tjänstemän 

Leif Schöndell, kommundirektör 
Mari-Louise Dunert, kommunsekreterare 

Paragrafer 59-73

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

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

Justerare ………………………………………………………. 
Christina Gustavsson §§ 59-70, 72-73 

………………………………………………………… 
Ricard Söderberg § 71 

………………………………………………………. 
Yngve Berlin 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Övriga närvarande 
Eva-Marie Magnusson, ekonomichef 
Michael Johansson, chef för avd. för hållbar utveckling, del av § 60 
Christian Martins, adm. chef 
Kent Olsson (M), ordförande i kommunrevisionen  
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§ 59

Förändring av dagordningen 

Ordförande meddelar att ärende 3. Dokumenthanteringsplan för Lysekils kommun, 
dnr: LKS 2019-000082 utgår från dagen sammanträde. 

Ordförande meddelar att dagordningen behöver komplettera med ett ärende om 
uppdrag för ombud till årsstämman för Lysekils Stadshus AB, § 69 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen för sammanträdet. 
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§ 60

Muntlig information 

Kommunstyrelsen får muntlig information om följande ärenden: 

- Eva-Marie Magnusson, ekonomichef och Leif Schöndell, kommundirektör,
informerar om förslag till budget för år 2020 och plan 2021-2022

- Michael Johansson, chef för avd. hållbar utveckling, informerar om
servicemätningen Insikt 2018.

- Turistrådet Västsverige - Information

Fredrik Lindén, VD och Marie Linde vice VD för Turistrådet Västsverige
informerade om verksamheten.

Sedan 2014 samverkar Bohusläns kommuner och besöksnäringens aktörer
kring Bohuslän som destination. Samtliga elva kommuner har enhälligt beslutat
att verka för Ett enat Bohuslän i besöksnäringsfrågor. Samverkan sker genom
frivilliga åtaganden.

- Kommunsekreteraren informerar om kommande system för handlingar till
sammanträden, Ciceron Assistent. Nämndspecifika sidan kommer att stängas ner
under året och alla kallelser och handlingar kommer att ske i Assistenten.

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 61

Månadsuppföljning mars 2019 för kommunstyrelseförvaltningen 
Dnr:  LKS 2019-091 

Någon ny prognos har inte arbetats fram sedan föregående uppföljning, efter februari. 
Sammantaget redovisar kommunstyrelseförvaltningen en fortsatt positiv avvikelse mot 
budget till och med mars. De största avvikelserna för perioden redovisas under 
kommundirektörens ansvar, avdelningen för verksamhetsstöd, ekonomiavdelningen 
samt valnämnden. I huvudsak handlar det om budgeterade kostnader som faller ut 
först senare under året. Inom valnämnden har det statliga bidraget för EU-valet 
bokförts medan kostnaderna uppstår tidigast i maj månad. 
För helåret prognostiseras 526 tkr plus i förhållande till budget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-24 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 62

Bolagsstyrningsrapport 2018 för Lysekils Stadshus AB 
Dnr:  LKS 2019-136 

Enligt det gemensamma ägardirektivet för bolag ägda av Lysekils kommun ska 
bolagen årligen upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Denna ska 
bl.a. belysa bolagets verksamhet i förhållande till det fastställda kommunala 
ändamålet samt hur styrelsearbetet bedrivits under året. Dotterbolagen ska 
rapportera till Lysekils Stadshus AB som i sin tur lämnar en rapport för 
bolagskoncernen till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-05 
Lysekils Stadshus AB – Bolagsstyrningsrapport för 2018 med bilagor 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner bolagsstyrningsrapport 2018 för Lysekils Stadshus AB 
med bilagor. 

Beslut skickas till 
Lysekils Stadshus AB 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 63

Rekommendation från SKL om finansiering av ett samlat system för 
kunskapsstyrning inom socialtjänsten  
Dnr:  LKS 2018-694 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har rekommenderat kommunerna att under 
åren 2020-2024 gemensamt finansiera ett samlat system för k kunskapsstyrning inom 
socialtjänstens område. För Lysekils kommun uppgår kostnaden till knappt 30 000 
kronor per år. Socialnämnden har behandlat ärendet och tillstyrker att 
rekommendationen från SKL antas. Kommunstyrelseförvaltningen delar 
socialnämndens uppfattning och föreslår att rekommendationen antas och att 
finansiering sker via kommunstyrelsens budget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-26 
Beslut från socialnämnden 2019-04-24, § 43 med bilagor 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar rekommendationen från Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning inom 
socialtjänstens verksamheter under åren 2020-2024. Finansiering sker via 
kommunstyrelsens budget. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Socialnämnden  
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§ 64

Utträde ur föreningen Coompanion Fyrbodal 
Dnr:  LKS 2018-277 

Lysekils kommun har sedan 1996 varit medlemmar i Coopanion Fyrbodal och har 10 
andelar á 1000 kr i föreningen. Den årliga serviceavgiften och medlemsavgiften uppgår 
till ca 20 000 kr. 

Förvaltningen ser inget behov att inom överskådlig tid ta någon av de tjänster som 
erbjuds av Coompanon Fyrbodal i anspråk. Förvaltningens uppfattning är därför att 
Lysekils kommun bör utträda som medlemmar ur Coompanion Fyrbodal. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-18 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att begära utträde ur Coompanion Fyrbodal. 

Beslut skickas till 
Coompanion Fyrbodal 
Avdelningen för Hållbar utveckling 
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§ 65

Val av kommunens ombud vid föreningsstämma Kooperativa 
Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder 
Dnr:  LKS 2019-137 

Val av ombud till föreningsstämma den 4 juni med Kooperativa Hyresrättsföreningen 
Lysekils omsorgsbostäder ska genomföras. 

Nominering 

Jan-Olof Johansson (S) nominerar: 

Monica Andersson (C) som ordinarie ombud. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Monica Andersson som ordinarie ombud till 
föreningsstämma Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder. 

Beslut skickas till 
Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder 
Monica Andersson  
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§ 66

Delegationsbeslut 

Inga delegationsbeslut att redovisa på dagens sammanträde. 
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§ 67

Anmälningsärenden 

Protokoll från kooperativa hyresrättsföreningen 2019-03-06 

Protokoll Lysekils Hamn AB 2019-04-02 

Protokoll från Havets Hus AB 2019-03-12 

Protokoll från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2019-04-03 

Protokoll från Lysekils Hamn AB 2019-03-05 

Protokoll från RAMBO AB 2019-02-22 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-03-25, § 41 - Årsrapport 2018 för 
byggnadsnämnden 

Protokoll för Lysekils Stadshus AB 2019-03-20 

Beslut från Strömstads kommun att avveckla Tillväxt Norra Bohuslän 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll 
2 maj 2019. 
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§ 68

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

Kommundirektören informerar om: 

• Dialogdag för kommunstyrelsen 25 april. Ytterligare dialogdag i september

• Möte med nya rådet för folkhälsa och social hållbarhet 16 april.

•  Möte med styrgrupp för avtalssamverkan avseende IT och lön 24 april

•  Regional utvecklingsstrategi (RUS) 2021-2030 VGR – under våren pågår samtal
om olika områden och teman. 5 april workshop med kommundirektörer
Fyrbodal, 3 maj bjuder VGR in alla regionens kommundirektörer. Den nya RUS
blir också en punkt på programmet för direktionen i Fyrbodal den 9 maj.

•  Utbildning för eventuella blivande chefer pågår i samarbete med sju andra
kommuner och högskolan Väst, utbildningen ges på Campus här i Lysekil.
Många medarbetare var intresserade så en intern seminarieserie pågår
parallellt. Introduktionsdagar för nya chefer under majmånad.

•  Kommunen har ansökt och fått beviljat totalt 800 tkr av omställningsfonden.
Satsning kommer att ske med utbildningar för alla chefer (600 tkr), utveckling
av kontaktcenter (100 tkr) samt kommande förändring inom AME,
vuxenutbildning och individ- och familjeomsorg (100 tkr).

• Löneöversynen för 2019 är genomförd och klar.

• Nuvarande personalchef kommer att gå i pension och ny rekrytering av HR-chef
pågår.

•  14 maj är det utbildning för samtliga ledamöter i de kommunala bolagen.

• Den 26 maj var det invigning av Lysekils nya kulturmötesplats i norra hamnen.
Ett samverkansarbete som beskrivs enligt riktlinjerna för idéburet offentligt
partnerskap (IOP).

Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

• Möte med Trafikverket, diskussioner bl.a. kring väg 161, järnvägen och färjan

• Under våren har Chalmersstudenter deltagit i en tävling The Lysekil Challenge.
EcoViz var det förslag på digital innovation som vann förstapris. Innovationen
är att med smarta sensorer mäta förbrukning av el, vatten och andra
miljödrivare. Man kan följa sin konsumtion i lättöverskådliga och interaktiva
diagram.

• Årsstämma i RAMBO AB 26 april – ny ordförande i styrelsen Lars-Arne Staxäng

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 69

Uppdrag för ombud till årsstämman för Lysekils Stadshus AB
Dnr:  LKS 2019-166 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till instruktion för kommunens 
ombud till årsstämman i Lysekils Stadshus AB 17 maj. 

Av kommunfullmäktige är Klas-Göran Henriksson utsedd till ombud och Gert-Ove 
Forsberg till ersättare.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till instruktion 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer följande uppdrag till ombudet: 

1. Att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2018
godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar

2. Att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag

3. Att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid
redovisningen omfattar

4. Att anmäla kommunfullmäktiges val av bolagsstyrelse 2018-12-13, § 57 och
lekmannarevisorer 2018-12-13, § 47.

5. Att anmäla kommunfullmäktiges beslut som också gäller för helägda
kommunala bolag;

KF 2017-10-19, § 128 - Riktlinjer för intern kontroll, dnr LKS 2017-000588 

KF 2017-12-14, § 172 - Revidering av policy för inköp och upphandling samt 
riktlinjer och regler, dnr LKS 2017-000719 

KF 2017-12-14, § 174 - Riktlinjer för integrationsarbete i Lysekils kommun, 
dnr LKS 2017-000780 

KF 2017-12-14, § 175 - Riktlinjer för likabehandling, dnr LKS 2017-000781 

KF 2018-02-15, § 13 - Revidering av Lysekils kommuns reglemente för 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda, dnr LKS 2017-000633 

KF 2018-11-22, § 21 – Riktlinjer för förebyggande av mutor och jäv, dnr 
LKS 2018-000576 

KF 2018-11-22, § 22 – Riktlinjer för representation i Lysekils kommun, 
dnr LKS 2018-000491 

KF 2019-02-13, § 7 – Riktlinjer för laddningsinfrastruktur, 
dnr LKS 2019-000015 

KF 2019-03-13, § 20 – Destinationsstrategi, dnr LKS 2019-000057 

Beslutet skickas till 
Klas-Göran Henriksson 
Gert-Ove Forsberg 
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§ 70

Yttrande över revisionsberättelsen 2018 
Dnr: LKS 2019-132 

Revisorerna i Lysekils kommun har 2019-04-04 överlämnat revisionsberättelsen för år 
2018 till kommunfullmäktige.  

Revisorerna riktar kritik mot kommunstyrelsen för bristande uppsikt över 
socialnämnden och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen har även brustit i sin 
styrning, ledning, uppföljning och kontroll av den verksamhet som bedrivs inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

I enlighet med kommunallagen (KL) 5 kap. 32 § ska fullmäktige alltid inhämta 
förklaring från det organ eller den förtroendevalde mot vilken anmärkning/kritik är 
riktad. 

Kommunstyrelsen har bedrivit uppsikt över nämnderna inom ramen för kommunens 
styrmodell och ekonomistyrningsprinciper. I enlighet med dessa ska uppföljning 
sammanställas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista februari 
(Uppföljningsrapport 1), 30 april (Uppföljningsrapport 2), 31 augusti 
(Uppföljningsrapport 3) samt Årsrapport per 31 december.  

Förvaltningens bedömning är att det under 2018 har bedrivits ett aktivt arbete med 
uppföljning av och uppsikt över övriga nämnders verksamhet och ekonomiska utfall 
från kommunstyrelsens sida. Utöver behandlingen av uppföljningsrapporterna och 
dialogmöten har beslut fattats om att ta fram en åtgärdsplan för ekonomisk balans för 
hela förvaltningsorganisationen vilken sedan godkänts av kommunfullmäktige. 

Förvaltningen menar att det faktum att nämnderna redovisar underskott mot budget 
för 2018 i sig inte är skäl att rikta kritik mot kommunstyrelsen för bristande uppsikt. 
Kommunstyrelsen bör initiera en dialog med kommunrevisionen avseende innebörden 
av uppsiktsplikten och hur man förväntar sig att styrelsen ska agera. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-23 
Revisionsberättelse för år 2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Ronald Rombrant (LP): att Lysekilspartiets yttrande över kommunrevisionens kritik 
mot kommunstyrelsen ska utgöra kommunstyrelsens yttrande till kommunrevisionen. 
(se bilaga) 

Christina Gustavsson (S) och Emma Nohrén (MP): Bifall till förvaltningens förslag. 
Avslag på Ronald Rombrant förslag. 
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Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag mot Ronald Rombrants förslag. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. mot Ronald Rombrants 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag från Jan-Olof Johansson 
m.fl.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande till kommunfullmäktige översända 
förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Reservation 
Ronald Rombrant (LP) anmäler reservation till förmån för eget förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Bilaga till § 70 Ronald Rombrants förslag till beslut 
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§ 71

Årsredovisning 2018 med revisionsberättelse för Samordningsförbundet 
Väst  
Dnr: LKS 2019-122 

Samordningsförbundet Väst har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse 
för år 2018. 

Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer att 
samordningsförbundets styrelse har haft en tillräcklig kontroll över verksamheten 
under år 2018. Årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med Kommunal 
redovisningslag och bedöms som rättvisande. 

Jäv 

Christina Gustavsson (S) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-05 
Samordningsförbundets årsredovisning 2018 med bilagor 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Samordningsförbundet 
Västs årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse för år 2018. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Samordningsförbundet Väst 
ansvarsfrihet för år 2018. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2019-05-02 20 (21) 

        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 72

Redovisning av obesvarade medborgarförslag våren 2019 
Dnr: LKS 2019-134 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, ska kommunstyrelsen två gånger om 
året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt  

Kommunstyrelseförvaltningen har under vintern 2018 och våren 2019 prioriterat 
arbetet med att besvara medborgarförslag.  

Sedan redovisningen i kommunfullmäktige i november 2018 har kommunstyrelsen 
besvarat 12 förslag och kommunfullmäktige har besvarat 6. Under samma tid har 5 nya 
förslag lämnas in. Totalt har kommunstyrelsen 12 öppna och pågående 
medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-23 
Förteckning över obesvarade medborgarförslag 2019-04-23 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av 
obesvarade medborgarförslag våren 2019. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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§ 73

Redovisning av obesvarade motioner våren 2019 
Dnr: LKS 2019-135 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, ska kommunstyrelsen två gånger om 
året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 

Kommunstyrelsen har 56 pågående och öppna motioner. Det är en ökning sedan 
redovisningen i november i kommunfullmäktige. Efter redovisningen i 
kommunfullmäktige i november 2018 har det inkommit 6 nya motioner och 4 motioner 
har blivit besvarade.    

Förvaltningen har under vintern 2018 och våren 2019 prioriterat arbetet med att 
besvara medborgarförslag. Förvaltningen har svårt att inom befintliga resurser 
prioritera inkomna motioner i den takt som nya motioner inkommer. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-23 
Förteckning över obesvarade motioner 2019-04-23 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av 
obesvarade motioner våren 2019. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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