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§ 187 Dnr 2019-000142  

Muntlig information på kommunstyrelsen 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen får muntlig information om följande ärenden: 

− Per-Henrik Larsson, chef för arbetslivsförvaltningen informerar om 
ramfördelning av utbildningsnämndens arbetslivsförvaltning 

− Michael Johansson, avd. chef hållbar utveckling, informerar om 
inriktningsdokumentet Grönstrategi. 

− Eva-Marie Magnusson, ekonomichef, informerar om uppföljningsrapport  
4 per oktober 2019. 

− Eva-Marie Magnusson, ekonomichef, Per Garenius, chef för 
samhällsbyggnadsförvaltningen och Christian Wrangmo, avd. chef för 
fastighet och service redovisar förvaltningarnas förslag till 
investeringsbudget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.     
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§ 188 Dnr 2019-000360  

Uppföljning av Rådet för folkhälsa och social hållbarhet 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 27 februari 2019 att rådet för folkhälsa och social 
hållbarhet ska återrapportera till kommunstyrelsen om vad som har åstadkommits 
och hur det har sett ut med närvaron. Avrapportering ska ske vid kommunstyrelsens 
möte i november 2019 och 2020. Rapporten ska innehålla ett utlåtande om rådets 
sammansättning är ändamålsenligt med hänsyn till de resurser som har avsatts.   

Under året har tre beredningsmöten genomförts. Samtliga beredningsmöten har 
haft komplett närvaro. Beredningen har under sina möten följt upp föregående 
sammanträde och planerat inför nästkommande sammanträde.  

Den objektiva bedömningen hittills är att sammansättningen är ändamålsenlig. Det 
är för tidigt att dra några ytterligare slutsatser eller göra några subjektiva 
bedömningar då endast tre beredningsmöten och tre sammanträden har 
genomförts.    

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-22 
Uppföljning av Rådet för folkhälsa och social hållbarhet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-02-27, § 24 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.       

 

Beslutet skickas till 
Folkhälsostrateg 
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§ 189 Dnr 2019-000091  

Uppföljningsrapport 4 2019 för kommunstyrelsen 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har i enlighet med kommunens styrmodell upprättat 
uppföljningsrapport 4 2019. Rapporten omfattar ekonomiskt utfall per oktober samt 
prognos för helåret. 

Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget till och 
med oktober med 2,5 mnkr. I huvudsak handlar det om vakanser samt budgeterade 
kostnader som faller ut först senare under året. För helåret prognostiseras ett 
överskott med 1,0 mnkr.     

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-20 
Uppföljningsrapport 4 2019 för kommunstyrelsen     

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 4 2019.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen  

 



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2019-11-27 
 

8 (38) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 190 Dnr 2019-000062  

Delegationsbeslut 2019 
Sammanfattning 
Inga delegationsbeslut att redovisa på dagens sammanträde.     

 

 



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2019-11-27 
 

9 (38) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 191 Dnr 2019-000061  

Anmälningsärende för kommunstyrelsen 
Sammanfattning 
Protokoll från Lysekils Hamn AB 2019-10-01 

Protokoll från Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 2019-11-18 

Protokoll Styrelsemöte Rambo AB 2019-09-30  

Protokoll från extra bolagsstämma Rambo 2019-09-27 

Protokoll från miljönämnden i mellersta Bohuslän § 67, 2019-10-16 - svar till 
kommunrevision 2019 

Protokoll från miljönämnden i mellersta Bohuslän § 64, 2019-10-16 - internbudget 
2020     

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll 
27 november 2019.     
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§ 192 Dnr 2019-000030  

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör - 
samlingsärende 2019 
Kommundirektören informerar om: 

• Resultatet från medarbetarenkäten har kommit, ungefär samma resultat som 
föregående mätning. Varje chef ska arbeta med resultatet.  

• Chefsforum 12 november var det fokus på medarbetarenkäten 

• Den 15 november träffades kommundirektörernas nätverk i Fyrbodal, 
information om VGR övergripande regional planering. 

• Den 20 november var det uppföljningsdialoger med KS-presidium och de 
övriga nämnders presidier, uppföljning 4 för 2019. 

• Den 21 november uppvaktades medarbetare som varit anställda i Lysekils 
kommun i 25 år. 

• Den 22 november hade Rådet för folkhälsa och social hållbarhet möte. 

• Medlemsråd den 22 november med räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän  

• Styrgruppsmöte den 26 november med kommundirektörerna inom SML 
gällande avtalssamverkan med lön och IT. 

• Den 29 november är det workshop om bredbandslyftet 

• Inför utvärdering enligt Kommunkompassen kommer SKL till kommunen 
den 12-13 december för att intervjua politiker, kommundirektör, 
förvaltningschefer, avdelningschefer, enhetschefer, bolagsdirektörer och 
fackliga ombud. 

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

• Medlemsråd den 22 november med räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän. 

• Genomförd seniormässa den 7 november.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.     
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§ 193 Dnr 2019-000092  

Uppföljningsrapport 4 2019 för Lysekils kommun 2019 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram Uppföljningsrapport 4 per  
31 oktober 2019 i samarbete med förvaltningarna. Rapporten omfattar inte de 
kommunala bolagen. Rapporten redovisar endast ekonomiska delarna med utfall 
och prognos. Kommunens prognos för helår är ett positivt resultat om 20,0 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-20 
Uppföljningsrapport 4 2019 för Lysekils kommun  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Uppföljningsrapport 4 
2019 för Lysekils kommun.  

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Reservation 
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Bilaga 1  

Nyinvesteringar 2020, tkr Förvaltningens 
förslag 2020 

Styrande 
partiers 
förslag 2020 

Fiskhamnskaj 

Innan upphandling av projektering för 
Fiskhamnskajen ska förstudien 
återrapporteras till kommunstyrelsen. 

10000 10000 

Havets hus kaj 3000 3000 

Sportdyk 2000 
 

Hamnservice 900 900 

Lekplats Brastad 1500 1500 

Ny digital infartsskylt 600 
 

Promenad Långevik 1500 
 

GC-väg Fiskebäckskil 1500 1500 

Evanemangspark Dalskogen 3 500 
 

Belysning tryggvandring 400 400 

Ny busshållplats Stångenäs 800 800 

P-plats Grundsund 400 
 

Energising SBF solcell 500 500 

Kommunhusets entre 2000 2000 

Gullmarsskolan 1000 1000 

Brandstation reservkraftverk 700 700 

Brandstation ventilation 500 500 

Övrigt buffert SBN 1500 
 

   

Inventarier Fiskebäck 6600 6600 

Inventarier SN 1575 1575 

Totalt 
 

30975  
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RESERVATION från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut 
2019-11-27 i ärende 8 – Investeringsbudget 2020   
 

Vi kan mycket bättre än så här!! 

För några år sedan fanns det fog för att vara kritisk till kvaliteten på 
beslutsunderlagen och hur ärenden till kommunfullmäktige bereddes. Detta har 
över tid blivit väsentligt bättre. Det är mot denna bakgrund tråkigt att behöva 
skriva det, men tyvärr liknar nu hanteringen av kommunens investeringsbudget 
hur beslutsfattandet gick till tidigare.  

Egentligen hade vi velat återremittera hela ärendet med syftet att göra om och 
göra rätt, men eftersom det hade fördröjt fullmäktiges beslut till februari 2020 
avstod vi från detta.  Vår kritik gäller framförallt brister i beslutsunderlag, 
brister i ärendeberedning och hur nyinvesteringar i Fiskhamnskajen har 
hanterats. 

Brister i beslutsunderlag 

• På en A4-sida sammanfattas nyinvesteringar för perioden 2020-2022 på 
sammanlagt hela 165 miljoner. Hur ska kommunfullmäktige kunna fatta 
välunderbyggda beslut i denna storleksordning på ett så knappt 
underlag? Hur påverkas allmänhetens förtroende för kommunen när 
beslutsunderlag ser ut på det här sättet?   

• Det går inte av underlagen att utläsa vilka projekt som vi så att säga ger 
”starttillstånd” till (exempelvis: enligt muntliga uppgifter ska 
investeringen i Fiskhamnskajen tolkas som att förslaget handlar om att 
ge klartecken till att starta rivning av kaj och byggnad, men så skulle vi 
inte tolka nyinvesteringarna i Gullmarsborg) 

• Investeringsprojekt överstigande 4,7 miljoner ska enligt 
ekonomistyrningsprinciperna beslutas av kommunfullmäktige. Några 
beslutsunderlag för dessa projekt har vi i kommunstyrelsen inte sett till, 
än mindre kommer de att finnas framme när kommunfullmäktige ska 
fatta beslut 

Brister i ärendeberedningen 

• Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden måste förbättra 
processen och dialogen när det gäller nyinvesteringar. Särskilt viktigt är 
detta när beloppen vida överstiger de investeringsramar som 
kommunfullmäktige har fattat beslut om. 

• Med syftet att lära sig har samhällsbyggnadsnämnden på ett föredömligt 
sätt låtit genomlysa renoveringen av projektet Mariedalsskolan. PWC, 
som genomförde genomlysningen, återkom med ett stort antal 
rekommendationer vad som skulle kunna göras bättre när det gäller 
kommunens investeringsprocess. Varför har inte dessa 
rekommendationer tillämpats?  
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Fiskhamnskajen 

När det gäller denna investering, som antas uppgå till drygt 30 mkr (20-22 mkr 
för kajen och 8-10 mkr för byggnad), innebär ett beslut att 
samhällsbyggnadsbyggnadsförvaltningen ges klartecken att sätta igång med 
projektering, upphandling, rivning av kaj och rivning av fikshamnsbyggnad. 
Detta samtidigt som förvaltningen uttrycker att det är viktigt att fundera på vad 
Lysekil vill med området! Något är här galet, förvaltningen vill ha besked från 
politiken om vad området ska användas till, men sätter ändå igång med 
projekteringar mm?  

Det finns några stora pusselbitar som i underlagen vare sig har beaktats eller 
diskuterats på politisk nivå.  

Den ena pusselbiten är vad som kommer att ske med järnvägen. 2021 kommer 
Trafikverket med största sannolikhet att fatta beslut om Lysekilsbanans framtid. 
Om järnvägen kommer att bli kvar får vi ett scenario, om järnvägen läggs ned 
får vi ett helt annat scenario. Vän av ordning fråga sig Vilken påverkan 
nedläggningsscenariot har på Fiskhamnsområdet/kajen? Kan det inte vara värt 
att begränsa investeringsutgifterna till säg 5 mkr för att hålla Fiskhamnskajen 
under armarna - med samma funktion som vi har idag - tills vi vet vad 
Trafikverket beslutar? En privat investerare hade garanterat avvaktat 
Trafikverkets beslut innan man sätter sprätt på 30 miljoner, varför ska vi som 
kommun resonera annorlunda? Om man hanterar andras pengar borde man väl 
vara extra försiktig? 

En andra betydelsefull pusselbit är vad ägarna till gamla Foodia-tomten har för 
planer. Eller varför inte vända på frågeställningen, vad skulle kommunen 
tillsammans med andra fastighetsägare kunna göra med Södra hamnen-
området? Nog skulle vi väl kunna få till stånd något mycket bättre om vi tog ett 
större grepp om området? 

Mot den här bakgrunden yrkade Lysekilspartiet och Moderaterna att på 
fiskhamnskajen skulle lyftas ur investeringsbudgeten och att presidierna i 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden skulle bereda ett förslag till 
beslut i kommunstyrelsen gällande fiskhamnen. Ett förslag som ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast februari 2020, att angränsande 
fastighetsägare ska involveras i processen samt att 1 mkr sak avsättes i 2020 års 
investeringsbudget för att täcka kostnader för översiktlig projektering. 

 

 

Ronald Rombrant, för Lysekilspartiet  
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§ 195 Dnr 2019-000414  

Ansökan om utökad borgen för lån som tecknas i samband med om - 
och tillbyggnaden av Havets Hus 
Sammanfattning 
Havets Hus i Lysekil AB har genom ordförande Micael Melin och VD Maria Jämting 
ansökt om att kommunen tecknar ny borgen om 10 mnkr till att uppgå till totalt 35 
mnkr. Detta som säkerhet för lån till om- och tillbyggnad av Havets Hus.  

Havets Hus är en motor i besöksnäringen i Lysekil och varje besökare genererar 
intäkter till besöksnäringen i Bohuslän. En övervägande majoritet av gästerna anger 
i intervjuer att Havets Hus är huvudanledningen till besöket i Lysekil. Verksamheten 
bidrar med andra ord till stora intäkter och sysselsättning inom besöksnäringen i 
området.     

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-15 
Ansökan om borgen 
Havets Hus presentation Exposeum 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Emma Nohrén (MP) i handläggningen av detta ärende. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen 
för komplettering med en bedömning av borgenstagarens förutsättningar att 
fullfölja sina åtagande. 

Christina Gustavsson (S) och Ricard Söderberg (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Fredrik Häller (LP): Bifall till Ronald Rombrants förslag om återremiss. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 

Om ärendet ska avgöras idag frågar ordförande på Christina Gustavssons m.fl. 
förslag.  

Omröstning begärs 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst för att avgöra ärendet idag 

Nej-röst för återremiss  
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Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster och 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 
Jan-Olof Johansson  S X   

Roger Siverbrant S X   

Ronald Rombrant LP  X  

Christina Gustafson S X   

Ricard Söderberg S X   

Fredrik Häller LP  X  

Krister Samuelsson M X   

Daniel Arvidsson SD X   

Yngve Berlin K X   
Summa  7 2  

Fortsatt beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna Christina Gustavssons m.fl. 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Reservation 
Fredrik Häller (LP) och Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att teckna den begärda borgen om 
10 mnkr att lämna som säkerhet för upplåning till investeringar i Havets Hus.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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RESERVATION från Ronald Rombrant (LP) och Fredrik Häller (LP) mot 
kommunstyrelsens beslut 2019-11-27 i ärende 9 – Ansökan om utökad borgen 
för Havets Hus AB   
 

För tredje gången vänder sig nu Havets Hus AB till kommunfullmäktige om 
borgen för projektet Havets Hus 2.0.  

2015 beviljade fullmäktige 11 miljoner i borgen, 2017 utökades utfästelsen till 25 
miljoner och nu 2019 rekommenderar kommunstyrelsen kommunfullmäktige 
att fatta beslut om en borgen på 35 miljoner.  

Lysekilspartiet har varit av åsikten att utvecklingsmöjligheterna så till den grad 
är begränsade i Kyrkvik att det varit mycket tveksamt att göra större 
investeringar i Havets Hus. Gränsen var passerad redan när den förra 
utökningen beviljades. Vi skrev då i vår reservation, vilken fortfarande äger 
giltighet:  

”Om det är så att den utbyggnad som bolaget har projekterat kan komma att 
kosta 35 miljoner, då har gränsen passerats för vad vi kan acceptera. Dessa 
summor hade kunnat utgöra en ordentlig grundplåt för en satsning på en 
mycket lämpligare plats. I samverkan med bl a VG-regionen menar vi att man 
skulle kunna göra något som hade haft helt andra förutsättningar för att 
långsiktigt växa och utvecklas. Platsen där Havets Hus ligger idag sätter gränser 
för vidare expansion, det är omöjligt att ordna p-platser och svårt att hitta bra 
trafiklösningar. Och det föreligger kolliderande intressen med närboende. Vad 
gör vi nästa gång när besökssiffrorna dalar? 

Med de ökade kapitalkostnader som nu kommer att uppstå befarar vi att 
kommunen och skattebetalarna kommer att behöva skjuta till driftsbidrag. 
Detta i en tid när vi står inför mycket stora ekonomiska utmaningar” 

Vidare, kommunfullmäktige har fattat beslut om ett antal styrdokument som vi 
förutsätts följa. Ett sådant är kommunens finanspolicy, där det bl a slås fast att 
beslut om borgen skall föregås av analys och bedömning av borgenstagarens 
förutsättningar att fullfölja sina åtaganden.  

Eftersom någon bedömning av bolagets förutsättningar inte finns med i 
beslutsunderlaget yrkade Lysekilspartiet på återremiss, vilket röstades ned av 
en majoritet i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen tar härmed inte det ansvar 
som fullmäktige ålagt kommunstyrelsen.   

Sedan kan man fråga sig vad våra styrdokument ska tjäna till och vad vi ska ha 
dem till när vi ändå inte följer dem? På vår lokala nivå är det lika allvarligt som 
om vi inte skulle bry oss om de lagar riksdagen beslutar om.  

 

Ronald Rombrant och Fredrik Häller för Lysekilspartiet 
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§ 196 Dnr 2019-000419  

Verksamhetsomfattning och ramfördelning - Utbildningsnämndens 
Arbetslivsförvaltning 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2019-06-12 § 55 ärende  
LKS 2019-000180 om bildandet av en ny arbetslivsförvaltning från och med  
1 januari 2020. Förvaltningen ska enligt beslut rapportera till utbildningsnämnden 
som får en separat budgetram för arbetslivsfrågorna. Arbetslivsförvaltningen ska i 
huvudsak omfatta verksamheterna arbetsmarknad, vuxenutbildning inklusive 
särvux och individ- och familjeomsorgens verksamhet försörjningsstöd. 
Utgångspunkten är att bildandet av den nya förvaltningen ska ske inom befintliga 
ekonomiska ramar.  

I tjänsteskrivelsen inför fullmäktiges beslut lämnades ett inledande förslag om 
budget med reservation om att förslaget kan komma att bli föremål för justeringar i 
samband med genomförandet av organisationsförändringen. En ny genomgång av 
verksamhetsomfattning och ramar har genomförts och nytt förslag till ekonomisk 
ram för arbetslivsförvaltningen har tagits fram. De nämnder som påverkas av 
beslutet är kommunstyrelsen, socialnämnd och utbildningsnämnd vars tidigare 
beslutade ramar föreslås justeras.      

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-08 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-02-Bildande av en 
arbetslivsförvaltning 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-05-26, § 88 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-06-12, § 55 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilldela 

arbetslivsförvaltningen en sammanlagd ram om 43 536 tkr.  

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att följande justering av 
tidigare tilldelade ramar för kommunstyrelsen och nämndernas förvaltningar 
till utbildningsnämndens nya arbetslivsförvaltning; 

− Kommunstyrelsen från 84 731 tkr till 71 352 tkr 

− Socialnämnden avd. individ- och familjeomsorg från 67 295 tkr till 
50 827 tkr 

− Utbildningsnämnden exklusive arbetslivsförvaltningen från 369 379 
tkr till 325 843 tkr. 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att föreslagna fördelningar 
för 2020 utvärderas och eventuellt justeras inför budget 2021.      
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Protokollsanteckning 
Jan-Olof Johansson (S) anmäler följande protokollsanteckning: 

Kommunstyrelsen konstaterar att socialnämndens kostnader för ekonomiskt 
bistånd under 2019 är högre än vad som budgeterats. Då ärendet enbart handlar om 
en omfördelning av ramar behöver detta tas i beaktande i kommande uppföljningar. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 197 Dnr 2019-000425  

Begäran till kommunfullmäktige från socialnämnden om ökning av 
socialnämndens ekonomiska ram för 2020 
Sammanfattning 
Socialnämnden har inkommit med en begäran om utökad ekonomisk ram 2020 
avseende individ- och familjeomsorgen till följd av ökade kostnader för placeringar 
av barn och unga. 

En ny beräkning av skatteintäkterna 2020 utifrån SKL:s senaste prognos samt 
uppgifter om befolkning per 2019-09-30 innebär ökade intäkter med nästan 10,0 
mnkr jämfört med budgetbeslutet i juni. Ekonomiskt utrymme bedöms därmed 
finnas för att justera upp socialnämndens ram 2020 avseende individ- och 
familjeomsorgen med de 9,5 mnkr som nämnden begärt. Utökningen av ramen är 
tillfällig för 2020 med hänvisning till att nämnden redan i budgetbeslutet för juni 
tillfördes 4,0 mnkr avseende köpt vård samt uppdraget till nämnden att utveckla 
metoder och arbetssätt för att minska antalet placeringar av barn och unga. Ny 
ställning till resursbehovet får tas i budgetprocessen inför 2021. Som ett led i sitt 
uppdrag att utöva uppsikt över övriga nämnder bör kommunstyrelsen vidare begära 
en särskild redovisning av hur socialnämnden har tagit sig an uppdraget att minska 
antalet placeringar av barn och unga.      

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-18 
Socialnämndens beslut 2019-10-30, § 145 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): att kommunfullmäktige beslutar att utöka socialnämndens 
budgetram med 9,5 mnkr för 2020 och framöver avseende IFO-avdelningen 
(budgeten för 2021 med plan för 2022-2023 ska alltså ta sin utgångspunkt i budget 
2020 som inkluderar ramhöjning med 9,5 mnkr till socialnämnden) 

Tilläggsförslag att socialnämnden – mot bakgrund av de anmärkningsvärt stora 
budgetavvikelserna inom socialnämnden under senare år när det gäller IFO/BoU – 
ges i uppdrag att arbeta fram förbättrade ekonomistyrningsrutiner inom dessa 
områden, vilka ska presenteras för kommunstyrelsen senast mars 2020. 
 
Christina Gustavsson (S): Bifall till Ronald Rombrants förslag att utöka 
socialnämndens budgetram, avslag på tilläggsförslaget. 

Bifall till förvaltningens förslag att ge socialnämnden i uppdrag att i samband med 
uppföljningsrapport 1 2020 inkomma med en redovisning av hur man arbetar med 
kommunfullmäktiges uppdrag om att minska antalet placeringar av barn och unga. 
 
Yngve Berlin (K), Emma Nohrén (M) och Ricard Söderberg (S): Bifall till Christina 
Gustavsons förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna Ronald Rombrants förslag 
att kommunfullmäktige beslutar att utöka socialnämndens budgetram med  
9,5 mnkr för 2020 och framöver avseende IFO-avdelningen (budgeten för 2021 med 
plan för 2022-2023 ska alltså ta sin utgångspunkt i budget 2020 som inkluderar 
ramhöjning med 9,5 mnkr till socialnämnden) och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslaget. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna Christina Gustavssons m.fl. 
förslag att ge socialnämnden i uppdrag att i samband med uppföljningsrapport 1 
2020 inkomma med en redovisning av hur man arbetar med kommunfullmäktiges 
uppdrag om att minska antalet placeringar av barn och unga och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordförande frågar därefter på Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsförslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka socialnämndens 
budgetram med 9,5 mnkr för 2020 och framöver avseende IFO-avdelningen 
(budgeten för 2021 med plan för 2022-2023 ska alltså ta sin utgångspunkt i budget 
2020 som inkluderar ramhöjning med 9,5 mnkr till socialnämnden).  

Kommunstyrelsen beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att i samband med 
uppföljningsrapport 1 2020 inkomma med en redovisning av hur man arbetar med 
kommunfullmäktiges uppdrag om att minska antalet placeringar av barn och unga.      

Reservation 
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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RESERVATION från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut 
2019-11-27 i ärende 11 – Begäran om ökning av socialnämndens ekonomiska 
ram.   
 

Först ska sägas att vi gläds över att en enig kommunstyrelse biföll vårt förslag 
om att höjningen av ramen till socialnämnden ur ett budgettekniskt perspektiv 
ska ses som en varaktig höjning, till skillnad från förvaltningens förslag som 
gick ut på att höjningen skulle vara kortsiktig och endast gälla för 2020. Detta 
innebär för socialnämndens del att planeringen av individ- och 
familjeomsorgens verksamhet nu kan ske utifrån ett mer långsiktigt perspektiv.  

När man tar del av socialnämndens budget och utfall/prognos för åren 2017-
2019 kan man konstatera att budgetavvikelserna för IFO respektive BoU är 
mycket stora, såväl uttryckt i procent som i absoluta tal, se tabell nedan. Talen 
är så stora att de har påtaglig inverkan på kommunens totala resultat. 
Kommunstyrelsen, som enligt kommunallagen har ett uppsiktsansvar över 
nämnderna, bör enligt vår mening uppmärksamma socialnämnden på detta och 
uppmana nämnden till bättring.   

Mot denna bakgrund förvånades vi över att vårt yrkande om att socialnämndens 
skulle arbeta fram förbättrade ekonomistyrningsrutiner, vilka senare skulle 
presenteras för kommunstyrelsen, röstades ner. 

Tabell budgetavvikelser IFO/Bou från socialnämndens årsrapporter samt U4-
rapport 2017-2019: 

IFO, belopp i mkr         
 Budget  Utfall  Avvikelse Avvikelse 
2017 56 69 -13 -24% 
2018 61 65 -4 -7% 
2019 62 77* -15 -24% 

   Medel:  -18% 
BoU (en del av IFO)         

 Budget  Utfall  Avvikelse Avvikelse 
2017 28 41 -13 -47% 
2018 33 38 -5 -13% 
2019 36 47* -11 -31% 

   Medel:  -31% 
 

*prognos för 2019 

 

Ronald Rombrant, för Lysekilspartiet 
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§ 198 Dnr 2019-000422  

Kostnadsfördelning för miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Sammanfattning 
Ett förslag till kostnadsfördelningsprincip har tagits fram avseende Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän. Denna har arbetats in i ett reviderat förslag till samverkansavtal 
i vilket det även föreslås justeringar avseende att nämnden inte längre har ansvar för 
miljöstrategiskt arbete, tidpunkt för delårsbokslut samt avtalstid. 

Kostnadsfördelningen föreslås från och med 2021 ske utifrån invånarantalet i 
respektive kommun. För Lysekils kommun kommer det att innebära en ökad 
årskostnad på ca 200 tkr. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot de föreslagna förändringarna 
i samverkansöverenskommelsen.      

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-15 
Tjänsteskrivelse från Sotenäs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige under förutsättning att Munkedal och 
Sotenäs gör detsamma, att fastställa styrdokumentet Samverkansöverenskommelse 
Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam miljöorganisation.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 199 Dnr 2019-000058  

Fördelning av statlig ersättning för vissa utlänningar 
Sammanfattning 
Lysekils kommun erhåller schablonersättning för insatser för nyanlända från staten. 
Medlen utbetalas enligt 10§ i Förordning (2010:1122) om insatser för vissa 
utlänningar. Schablonersättningen följer individen och betalas ut till kommunen 
under en tvåårsperiod med beviljat uppehållstillstånd som start.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att schablonersättningen för 2020 fördelas 
mellan nämnderna enligt samma princip som tidigare med den skillnaden att de 
medel som tidigare tillfallit socialnämnden till följda av organisationsförändring 
tillförs utbildningsnämndens arbetslivsförvaltning.      

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-01 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-13, § 21 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att schablonersättningen 
som utbetalas enligt 10§ i Förordning (2010:1122) om insatser för vissa utlänningar 
även under 2020 ska finansiera tre tjänster totalt 1,8 mnkr, i enlighet med tidigare 
beslut. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att resterande del av 
schablonersättningen under 2020 fördelas med 100 procent till 
utbildningsnämnden varav 60 procent till utbildning och 40 procent till 
arbetslivsförvaltningen.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 200 Dnr 2019-000403  

Reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att bilda en arbetslivsförvaltning under 
utbildningsnämnden vilket innebär att samordningen av arbetsmarknadsfrågorna 
flyttas från kommunstyrelsen. Därmed behöver styrelsens reglemente revideras.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-04 
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa förslaget till reviderat 
reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med 2020-01-01.  

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 201 Dnr 2019-000437  

Reviderat reglemente för socialnämnden 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att bilda en arbetslivsförvaltning under 
utbildningsnämnden vilket innebär att ansvaret för individ- och familjeomsorgs 
verksamheten, som hanterar ekonomiskt bistånd och budget- och skuldrådgivning, 
flyttas från socialnämnden till utbildningsnämnden. Ett förslag till reviderat 
reglemente för socialnämnden har därför tagits fram att börja gälla 2020-01-01.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019--11-06 
Reviderat reglemente för socialnämnden  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa förslaget till reviderat 
reglemente för socialnämnden att gälla från och med 2020-01-01.   

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 202 Dnr 2019-000438  

Reviderat reglemente för utbildningsnämnden 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att bilda en arbetslivsförvaltning under 
utbildningsnämnden vilket innebär att utbildningsnämnden kommer att överta flera 
ansvarsområden från kommunstyrelsen och socialnämnden. Därmed behöver 
utbildningsnämndens reglemente revideras.    

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019--11-06 
Reviderat reglemente för utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa förslaget till reviderat 
reglemente för utbildningsnämnden att gälla från och med 2020-01-01.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 203 Dnr 2019-000404  

Reviderat reglemente med gemensamma bestämmelser för 
kommunstyrelsen och nämnderna i Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att bilda en arbetslivsförvaltning under 
utbildningsnämnden. Den nya organisationen innebär bland annat att ett förslag till 
reviderat reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och 
nämnderna i Lysekils kommun, tagits fram.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-18 
Reviderat reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och 
nämnderna i Lysekils kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa förslaget till reviderat 
reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna 
i Lysekils kommun att gälla från och med 2020-01-01.    

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 204 Dnr 2019-000042  

Revidering av arkivreglemente 
Sammanfattning 
Det föreligger ytterligare ett smärre behov av en revidering av arkivreglementet som 
senast reviderades av kommunfullmäktige i maj 2019. Förändringen innebär att 
arkivmyndigheten ska kunna besluta om gallring när det gäller handlingar som är 
tillfällig eller ringa betydelse för kommunens samtliga nämnder.      

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-08 
Reviderat arkivreglemente 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa reviderat arkivreglemente.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 205 Dnr 2019-000416  

Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 
2019-2023 
Sammanfattning 
Lysekils kommun ska enlig lag verka för att minska sårbarheten i sina verksamheter 
och ha en god förmåga att hantera kriser. Kommunen ska därigenom även uppnå en 
grundläggande förmåga till civilt försvar. För arbete med krisberedskap och civilt 
försvar ska det finnas en gällande planering.  

Kommunen erhåller årligen ekonomisk ersättning för detta arbete och inför varje 
mandatperiod upprättar Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 
samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en gemensam överenskommelse. 
Den beskriver mer i detalj vad kommuner och landsting ska prioritera eller fokusera 
på i arbetet med krisberedskap och civilt försvar utifrån den ekonomiska ersättning 
som erhålls. 

Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019 – 2023 
har upprättats med överenskommelserna för krisberedskap och civilt försvar som 
utgångspunkt och bedöms utgöra ett tydligt ramverk för det fortsatta arbetet att 
minska sårbarheten i våra verksamheter och öka förmågan att hantera kriser.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-08 
Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019 - 2023  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att godkänna Lysekils kommuns 
plan för arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019 – 2023. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 206 Dnr 2019-000361  

Grönstrategi del 2 av 2 
Sammanfattning 
Grönstrategin har tagits fram på uppdrag av kommunfullmäktige enligt beslut i 
Lysekils Naturvårdsplan från 2010 och Boendestrategin från 2012. Strategin är en 
temadel till den framtida översiktsplanen. Grönstrategin berör alla kommunens 
bebyggda miljöer och tätorter, samt friluftsområden i närheten av dessa. 

 

De offentliga miljöerna mellan husen, dvs våra utemiljöer, är viktiga för våra 
tätorters attraktionskraft. Lysekils kommuns grönstrategi syftar till att skapa 
gemensamma mål och inriktningar kring vilka sorts utemiljöer vi vill kunna erbjuda 
de som bor och besöker vår kommun.       

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-18 
Grönstrategi 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Grönstrategin. 
Grönstrategin gäller även för de av kommunen helägda bolagen.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 207 Dnr 2019-000390  

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
Sammanfattning 
Inom Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner har Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän sedan 2013-01-01 ansvar för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Den 
tillsyn som kommunerna utövar är bred och omfattar bland annat miljöfarlig 
verksamhet, hälsoskydd och naturvård.  

Föreliggande förslag till ny taxa är gjord utifrån Sveriges Kommuner och Landstings 
(SKL) nya taxemodell.      

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-08 
Protokoll och handlingar från miljönämnden 2019-10-16, § 68  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom Miljönämnden i 
mellersta Bohusläns beslut till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 208 Dnr 2015-000599  

Svar på motion om att Lysekils kommun omgående tar fram en lokal 
lagstadgad energi- och klimatplan 
Sammanfattning 
Marthin Hermansson (V), Jessica Södergren (V) och Håkan Smedja (V) har i en 
motion 2015-12-12 föreslagit att Lysekils kommun omgående ska ta fram en lokal 
lagstadgad energi- och klimatplan.  

Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska kommunen i sin 
planering främja hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig 
energitillförsel. Vidare ska det i alla kommuner finnas en aktuell plan för tillförsel, 
distribution och användning av energi. I en sådan plan ska det även finnas en analys 
av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och 
hushållningen med mark och vatten och andra resurser. Planen ska beslutas av 
kommunfullmäktige.  

Nu gällande energiplan antogs av kommunfullmäktige 2008 och behandlar främst 
perioden till och med 2012. I planen ingår även Lysekils kommuns klimatstrategi.  

Kommunstyrelseförvaltningen delar motionens intentioner om att en ny energiplan 
måste tas fram. Hur ett sådant dokument ska utformas behöver dock utredas 
närmare.      

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019--11-06 
Motion  
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-12-17, § 139 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka motionen med 
de synpunkter som redovisas i förvaltningens tjänsteskrivelse.     

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 209 Dnr 2019-000129  

Svar på medborgarförslag - Lysekils kommun bör stärka sitt 
engagemang i klimatomställningen 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag har man föreslagit ett antal åtgärder som Lysekils kommun 
bör besluta om för att stärka sitt engagemang i klimatomställningen. Förslagen 
handlar om att: 

A. Ta fram en klimatomställningsplan. 

B. Påverka övriga aktörer inom kommunen att utarbeta motsvarande planer. 

C. Avyttra alla innehav i fossilutvinningsföretag. 

D. Genomföra informations- och folkbildningsarbete i klimatfrågan. 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att Lysekils kommun fattat ett antal 
beslut och initierat arbete som rör omställningen till ett samhälle som är oberoende 
av fossil energi och fossila bränslen, vilka redovisas i förvaltningens tjänsteskrivelse.      

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-18 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget 
besvarat med hänvisning till vad som redovisas i förvaltningens tjänsteskrivelse.     

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 210 Dnr 2018-000665  

Svar på medborgarförslag - Lysekils kommun bör stärka sitt 
engagemang i klimatomställningen 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag har man angett ett antal åtgärder som Lysekils kommun bör 
besluta om för att stärka sitt engagemang i klimatomställningen. Förslagen handlar 
om att: 

A. Ta fram en klimatomställningsplan. 

B. Påverka övriga aktörer inom kommunen att utarbeta motsvarande planer. 

C. Avyttra alla innehav i fossilutvinningsföretag. 

D. Genomföra informations- och folkbildningsarbete i klimatfrågan. 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att Lysekils kommun fattat ett antal 
beslut och initierat arbete som rör omställningen till ett samhälle som är oberoende 
av fossil energi och fossila bränslen, vilka redovisas i förvaltningens tjänsteskrivelse.      

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-18 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget 
besvarat med hänvisning till vad som redovisas i förvaltningens tjänsteskrivelse.     

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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