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§ 78 
 

Muntlig information 
 
Kommunstyrelsen får muntlig information om följande ärenden: 
 

- Eva-Marie Magnusson, ekonomichef, Leif Schöndell kommundirektör och Per 
Garenius, samhällsbyggnadschef lämnar information om uppföljning 2, per den 
30 april 2018. 

- Eva-Marie Magnusson, ekonomichef informerar om förvaltningens budgetförslag 
2019 och plan för 2020-2021. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 79 
 

Uppföljningsrapport 2 för kommunsstyrelseförvaltningen 2018 
Dnr:  LKS 2018-196 
 

Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i dess 
huvuduppdrag att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens 
verksamheter.  
 
En analys av kommunstyrelseförvaltningens kvalitetsfaktorer i de olika perspektiven 
pekar på att verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt.   
 
Sammantaget redovisar kommunstyrelseförvaltningen en stor positiv avvikelse,  
2,4 mnkr, motsvarande 10 % jämfört med budget till och med april. De största 
avvikelserna redovisas under kommundirektörens och ekonomiavdelningens ansvar. 
Avvikelsen beror på att medel avsatta för utvecklingsområdena och 
kommungemensamma utbildningsinsatser ännu inte använts samt vakanser på 
tjänster, främst inom ekonomiavdelningen.  
 
I uppföljningen per februari prognostiserades ett överskott med 0,7 mnkr. I denna 
uppföljning per april har avdelningarna gjort en ny prognos på totalt 3,2 mnkr. Till 
stor del beror detta på återhållsamhet på kostnadssidan för att balansera 
budgetunderskott i andra delar av kommunens verksamhet. 
 

Beslutsunderlag 
 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-24 
Uppföljningsrapport 2 för kommunstyrelseförvaltningen 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 2, för kommunstyrelse-
förvaltningen 2018. 
 

Beslut skickas till 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 80 
 

Ekonomisk åtgärdsplan 2018 för socialnämnden  
Dnr:  LKS 2018-196 
 
Med anledning av det prognostiserade utfallet för helåret 2018, -19,1 mnkr, som 
redovisades i uppföljningsrapport 1 per februari hade förvaltningschefen till 
socialnämndens sammanträde 2018-04-25 tagit fram en åtgärdsplan för att nå balans 
i budget 2018.  
 
Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ansvarar socialnämnden för att 
verksamheten bedrivs inom den givna budgetramen. 
 
Socialnämndens beslut att informera kommunstyrelsen om att man inte kan uppnå 
budgetbalans 2018 innebär således ett avsteg från de av kommunfullmäktige 
beslutade ekonomistyrningsprinciperna.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen kan se problematiken i att genomföra ett 
omställningsarbete som fullt ut ger effekt under 2018. Men ett något längre 
perspektiv är dock bedömningen att det finns en potential i att 
effektivisera/förändra/utveckla verksamheten. Detta utan att det nödvändigtvis 
behöver medföra försämringar för brukare/kunder, det finns inget givet samband 
mellan budgetens storlek och kvaliteten i verksamheten Det är därför av största vikt 
att socialnämnden fokuserar på att genomföra den beslutade åtgärdsplanen och att 
ett fortsatt arbete sker för att nå budgetbalans.  
 
När det gäller genomförandet av en oberoende extern revision av socialförvaltningen, 
där man vill ha finansiering från kommunstyrelsen, anser förvaltningen att en dialog 
bör ske om inriktning och omfattning av en sådan insats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-24 
Socialnämndens beslut 2018-04-25, § 83, inkl. bilagor 
 
Yrkande 
 
Christina Gustafson (S): Ändringsförslag att ”Kommunstyrelsen uppmanar 
socialnämnden att genomföra den av socialnämnden 2018-04-25 antagna 
åtgärdsplan för att nå en budget i balans”.  
 

Ändringsförslag att ”Kommunstyrelsen uppdrar åt presidiet och kommundirektören 
att föra en dialog med socialnämnden om inriktningen den av socialnämnden 
beslutade revisionsinsatsen och finansieringen av denna”. 
 
Yngve Berlin (K): avslag på Christina Gustafsons båda ändringsförslag. 
Avslag på förvaltningens förslag att ”Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att 
fortsätta arbetet med åtgärder för att nå en budget i balans”.  
 
Bifall till förvaltningens förslag att ”Kommunstyrelsen uppdrar åt presidiet och 
kommundirektören att föra en dialog med socialnämnden om inriktningen av en 
eventuell revisionsinsats och finansieringen av denna”. 
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Propositionsordning 
 
Proposition på Christina Gustafsons ändringsförslag att ”Kommunstyrelsen 
uppmanar socialnämnden att genomföra den av socialnämnden 2018-04-25 antagna 
åtgärdsplan för att nå en budget i balans” mot avslag. 
 
Proposition på Christina Gustafsons ändringsförslag att ”Kommunstyrelsen uppdrar 
åt presidiet och kommundirektören att föra en dialog med socialnämnden om 
inriktningen den av socialnämnden beslutade revisionsinsatsen och finansieringen av 
denna mot Yngve Berlins förslag att ”Kommunstyrelsen uppdrar åt presidiet och 
kommundirektören att föra en dialog med socialnämnden om inriktningen av en 
eventuell revisionsinsats och finansieringen av denna”. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Christina Gustafsons ändringsförslag att 
”Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att genomföra den av socialnämnden 
2018-04-25 antagna åtgärdsplan för att nå en budget i balans” mot avslag och finner 
att kommunstyrelsens beslutar enligt Christina Gustafsons ändringsyrkande. 
 
Ordförande ställer proposition Christina Gustafsons ändringsförslag att 
”Kommunstyrelsen uppdrar åt presidiet och kommundirektören att föra en dialog 
med socialnämnden om inriktningen den av socialnämnden beslutade 
revisionsinsatsen och finansieringen av denna mot Yngve Berlins förslag att 
”Kommunstyrelsen uppdrar åt presidiet och kommundirektören att föra en dialog 
med socialnämnden om inriktningen av en eventuell revisionsinsats och 
finansieringen av denna” och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt Christina 
Gustafsons ändringsyrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att genomföra den av socialnämnden 
2018-04-25 antagna åtgärdsplan för att nå en budget i balans.  
 

Kommunstyrelsen uppdrar åt presidiet och kommundirektören att föra en dialog med 
socialnämnden om inriktningen den av socialnämnden beslutade revisionsinsatsen 
och finansieringen av denna. 
 
Beslut skickas till 
 
Socialnämnden  
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§ 81 
 

Yttrande av revisionsrapporten Uppföljande granskning av 
jämställdhetsarbetet ur ett arbetsgivarperspektiv 
Dnr:  LKS 2018-147 
 

PwC har på kommunrevisionens uppdrag genomfört en uppföljande granskning av 
kommunens jämställdhetsarbete ur ett arbetsgivarperspektiv. Den samlade 
bedömningen är att kommunstyrelsen inte har vidtagit erforderliga åtgärder 
avseende identifierade brister i kommunens jämställdhetsarbete. 

Arbetet med åtgärder är påbörjat. Kommunfullmäktige antog 2017-12-14 Riktlinjer 
för likabehandling. Riktlinjerna omfattar samtliga diskrimineringsgrunder enligt 
diskrimineringslagen. Arbete pågår för närvarande med att ta fram åtgärdsplaner och 
rutiner för likabehandlingsarbetet inom ramen för Lysekils kommuns styrmodell. 
Vidare har den kartläggning och analys av löner och anställningsvillkor som 
diskrimineringslagen kräver av arbetsgivaren genomförts i samband med 
löneöversynerna 2016, 2017 och 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-08 
Revisionsrapport ”Uppföljande granskning av jämställdhetsarbetet ur ett 
arbetsgivarperspektiv” 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande till kommunrevisionen översända 
förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Beslut skickas till 
 
Kommunrevisionen  
PwC 
Personalavdelningen 
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§ 82 
 

Förvaltade stiftelsers bokslut för år 2017  
Dnr:  LKS 2018-268 
 
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 vilkas årsredovisning respektive 
sammanställning över räkenskaperna för år 2017 bifogas. 
 
Minnesfonden efter Elof och Margit Hellman och Stiftelsen Samfond nr 4 är de av de 
förvaltade stiftelserna som är bokföringsskyldiga och därmed är skyldiga ska upprätta 
årsredovisning. Övriga stiftelser ska upprätta sammanställning över räkenskaperna. 
 
Beslutsunderlag 
 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-16, inkl. bilagor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna och överlämna de förvaltade stiftelsernas 
årsredovisning respektive sammanställning över räkenskaperna för år 2017 till 
revisorerna och att uppdra åt firmatecknare att underteckna desamma.  
 
Beslut skickas till 
 
Ekonomiavdelningen/Jonas Malm 
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§ 83 
 

Svar på medborgarförslag om gratis simundervisning för nyanlända  
Dnr:  LKS 2017-623 
 
Kommunstyrelsen har mottagit ett medborgarförslag om simundervisning för 
nyanlända som kommunfullmäktige har remitterat till kommunstyrelsen för 
besvarande. Förslagsställaren vill att nyanlända personer i kommunen, som så 
önskar, ska erbjudas gratis simundervisning i kommunens regi. 
 
Simkunnighet hos befolkningen i en havsnära kommun är av central betydelse. 
Kommunen genomför därför, sedan många år, simundervisning på skoltid för alla 
elever i förskoleklass och grundskola.  
 
Enligt likställighetsprincipen 2 kap. 3 § i kommunallagen ska medborgarna behandlas 
lika, det innebär att kommunen ska iaktta objektivitet och rättvisa i behandling av 
sina medborgare. Att erbjuda avgiftsfri simskola för en speciell grupp vuxna, i detta 
fall nyanlända, skulle kunna betraktas som stödjande av enskild. 
Simundervisning för nyanlända vuxna borde vara möjligt att genomföra i 
simklubbens regi.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-12 
Medborgarförslag   
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-10-19, § 140    
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om gratis simundervisning. 
 

Beslut skickas till 
 

Förslagsställaren inkl. tjänsteskrivelsen 
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§ 84  
 

IT-system för att förhindra spridning av bilder och filmer avseende 
övergrepp mot barn  
Dnr:  LKS 2018-225 
 
IT-nämnden söker medel för att implementera ett system som förhindrar spridning 
av bilder och filmer avseende övergrepp mot barn. Kommunstyrelseförvaltningen är i 
sak positiv till inköp av det aktuella systemet samtidigt som man kan konstatera att 
medel saknas för inköp av dito.  
 
Mot bakgrund av att IT-nämnden anser att det är angeläget att köpa in systemet 
föreslår därför kommunstyrelseförvaltningen att nämnden prioriterar in denna 
kostnad inom ramen för nämndens egen budget.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-17 
Protokollsutdrag från IT-nämnden 2018-03-26, § 5   
 

Yrkande 
 
Christina Gustafson (S): Bifall till IT-nämndens förslag att öka anslaget till IT-
nämnden för införskaffande av system mot övergrepp mot barn. 
 
Monica Andersson (C), Ronald Rombrant (LP), Lars Björneld (L), Mats Karlsson (M): 
Bifall till förvaltningens förslag att IT-nämnden prioritera in kostnaden för inköp av 
systemet mot övergrepp av barn i sin egen budgetram. 
 
Inge Löfgren (MP) och Daniel Arvidsson (SD): Bifall till Christina Gustafsons förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Proposition på Monica Anderssons m.fl. förslag mot Christina Gustafsons m.fl. 
förslag. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Monica Anderssons m.fl. förslag mot Christina 
Gustafsons m.fl. förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Monica 
Anderssons m.fl. förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår IT-nämnden prioritera in kostnaden för inköp av systemet 
mot övergrepp av barn i sin egen budgetram. 
 

Beslut skickas till 
 

IT-nämnden 
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§ 85 
 

Uppföljningsrapport 2 för samhällsbyggnadsförvaltningen 2018  
Dnr:  LKS 2018-196 
 
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista april (Uppföljningsrapport 2). 
Denna rapportering innehåller ekonomisk uppföljning, redovisning av arbetet kring 
utvecklingsmål och kvalitetsfaktorer. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en uppföljningsrapport 2 för 2018 
enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-16 
Uppföljningsrapport 2 2018 samhällsbyggnadsförvaltningen    
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 2 för 2018. 
 

Beslut skickas till 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 86 
 

Remissvar angående ”Samråd om förslag till havsplaner. Dnr 396-18” 
Dnr:  LKS 2018-121 
 
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 samrådsförslaget. Sverige tar fram tre havsplaner, 
där Västerhavsplanen är den vi lämnar synpunkter på. Svar ska lämnas senast 15 
augusti 2018. 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. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-07 
”Remissvar Västerhavsplanen Samråd om förslag till havsplaner. Dnr 396-18.” 
”Samrådshandling, Förslag till Havsplan Västerhavet (2018-02-15).”    
 

Yrkande 
 
Mats Karlsson (M) och Lars Björneld (L): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner lämnade synpunkter enligt gemensamt remissvar 
(daterat 2018-04-09) gällande ”Remissvar Västerhavsplanen Samråd om förslag till 
havsplaner. Dnr 396-18.” 
 

Beslut skickas till 
 

Havs- och vattenmyndigheten   
Avdelningen För Hållbar utveckling. 
Avdelningen för Plan och Bygg   
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§ 87 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelsens 
förvaltningar. 
 

 Kommunalråd 

 Förlängning av planbesked för Höjdgatan  

 Kommundirektören 

 Tilldelningsbeslut - elinstallationer 

 Samhällsbyggnadschefen 

 Tilldelningsbeslut – Data och telefoni 

 Tilldelningsbeslut – ventilation 

 Tilldelningsbeslut – sanering 

 Tilldelningsbeslut – VVS 

 Tilldelningsbeslut – målare 

 Tilldelningsbeslut – plåtslagare 

 Handläggare för färdtjänst 

  Beslut gällande färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade, april 2018 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll den 30 maj 2018. 
 
 
  



 LYSEKILS KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 Kommunstyrelsen 2018-05-30 

  13 (34) 
 

 

  
        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 88 
 
Anmälningsärenden 
 
Protokoll från Havets Hus i Lysekil AB 2018-03-21, 2018-03-25 
 
Stämmoprotokoll från RAMBO AB 2018-03-02 
 
Protokoll från Rambo AB 2018-03-27 
 
Protokoll från Lysekils Hamn AB 2018-04-10 
 
Protokoll från KHF Lysekils omsorgsbostäder 2018-04-04 
 
Protokoll från miljönämndens arbetsutskott 2018-05-09, § 13 – delårsbokslut 
 
Protokoll från Samordningsförbundet Väst 2018-03-16 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll  
30 maj 2018. 
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§ 89 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör 
Dnr: LKS 2018-088 
 
Kommundirektören informerar om: 
 

 Anonyma inkomna skrivelse om artiklar från tidningen Nya Tider  
(LKS 2018-364, 2018-367) 

 Krisberedskapsråd 4 maj 

 Styrgruppsmöte för Norra Hamnstranden 

 Möte med polisledning och samverkande kommuner, Munkedal, Sotenäs och 
Lysekil 9 maj 

 Chefsforum 17 maj 

 Svenskt Näringsliv – frukostmöte 

 Nyinvigning av Kristineberg Marine Reseach & Innovation Centre 

 Gemensam strategi för digitalisering med samverkande kommuner 

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 
 

 Möte om miljöenheten 

 Möte med polisen lokalt 

 Möte med ett enat Bohuslän 

 Ren och attraktiv kust 

 Näringslivscentrum - samrekrytering  

 

 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 90 
 

Uppföljningsrapport 2 2018 för Lysekils kommun 
Dnr: LKS 2018-196 
 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 2 per 30 april 
2018. Rapporten omfattar även nämnder, styrelse och bolag, vilka har lämnat en 
sammanfattande redogörelse för verksamheten, ekonomi och åtgärder för budget i 
balans. Som det framgår av rapporten slutar prognosen för 2018 på 26,1 mnkr, vilket 
är 12,0 mnkr bättre än budgetens resultat på 14,1 mnkr.  
 
En viktig del i detta är att socialnämnden har beslutat om en handlingsplan med 
åtgärder motsvarande 10,0 mnkr, vilka har inarbetats i prognosen som nu ligger på -
9,1 mnkr för helåret. Med anledning av den ekonomiska situationen har en rutin 
tagits fram som tydligt beskriver vad som gäller om övertalighet avseende personal 
uppstår. 
 

Beslutsunderlag 
 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-22 
Uppföljningsrapport 2 2018 för Lysekils kommun  
 
Yrkande 
 

Christina Gustafson (S): Bifall till förvaltningens förslag 1, att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 2 2018.  
För övrigt lämnas följande ändringsförslag:  

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna det av 
socialnämnden 2018-04-25 antagna åtgärdsplan medförande att 
budgetbalans för nämnden inte kommer att uppnås vid årets slut. 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana övriga nämnder 
att vidta åtgärder för att bidra till budgetbalans för hela kommunen vid årets 
slut. 

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommundirektören i 
uppdrag att säkerställa åtgärder för att uppnå budget i balans för hela 
kommunförvaltningen motsvarande årsprognosen i uppföljningsrapport 2. 

 
Yngve Berlin (K): Bifall till förvaltningens förslag 1, att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 2 2018. 
 

Avslag på förvaltningens förslag 2, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att uppmana nämnderna att vara återhållsamma samt vidta åtgärder för att uppnå 
budgetbalans vid årets slut. 
Avslag på förvaltningens förslag 3, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att uppmana socialnämnden att återkomma med ytterligare åtgärder för 
budgetbalans samt avslag på Christina Gustafsons samtliga ändringsförslag.  
 

Fredrik Häller (LP): Bifall till Yngve Berlins förslag. 
 
Mats Karlsson (M): Bifall till Christina Gustafsons förslag. 
 
Inge Löfgren (MP): Avslag på förvaltningens förslag i sin helhet samt avslag på 
Christina Gustafsons förslag. 
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Propositionsordning 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Christina Gustafsons m.fl. förslag punkt 1, att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 2 2018 mot Inge 
Löfgrens avslagsförslag. 
 
Proposition på Christina Gustafsons ändringsförslag mot Yngve Berlins m.fl. 
avslagsförslag. 
 

Proposition 
 

Ordförande ställer proposition på Christina Gustafsons m.fl. förslag punkt 1, att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport 2 
2018 mot Inge Löfgrens avslagsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Christina Gustafsons m.fl. förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på Christina Gustafsons ändringsförslag mot Yngve 
Berlins m.fl. avslagsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Yngve 
Berlins m.fl. avslagsförslag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 

Ja-röst för Christina Gustafsons förslag  
 

Nej-röst för Yngve Berlins m.fl. avslagsförslag. 
 

Omröstningsresultat 
 

Med 4 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Yngve Berlins m.fl. 
förslag. 
 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S X   

Lars Björneld L X   

Ronald Rombrant LP  X  

Christina Gustafson S X   

Mats Karlsson M X   

Monica Andersson C  X  

Fredrik Häller LP  X  

Fredrik Lundqvist LP  X  

Inge Löfgren MP  X  

Yngve Berlin K  X  

Daniel Arvidsson SD  X  

Summa  4 7  
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Uppföljningsrapport 2 
2018. 
 
Reservation 
 
Inge Löfgren (MP) och Jan-Olof Johansson (S) lämnar blank reservation. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige  
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§ 91  
 
Budget 2019 och plan 2020-2021  
Dnr: LKS 2018-194 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget för 2019 och 
plan för 2020-2021. Förslaget är framarbetat i en process under våren med flera 
dialogmöten med kommunstyrelsen, kommunledningsgrupp och politiker från 
nämndernas presidium.    
Förslaget innebär ett tillfälligt avsteg från det första finansiella målet; resultatmålet 
på två procent. Resultatmålet för perioden 2017-2019 beräknas till 1,5 procent. 
 
I förslaget lämnas skattesatsen oförändrad 22:46 kr och ett antal förslag ges om 
prioriteringar som bedöms nödvändiga. Prioriteringarna har sedan underlag för 
beräkning av respektive nämnds ram för 2019.  
 
De ekonomiska förutsättningarna bygger på ett antagande om befolkningsutveckling 
enligt förvaltningens uppdaterade prognos från SCB 2017. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-24 
Budget 2019 plan 2020-2021 
Protokoll från centralsamverkan och MBL förhandlingar med kommunal och Vision 
 
Yrkande 
 

Ronald Rombrant (LP): Lysekilspartiet förslag är att kommunstyrelseförvaltningens 
förslag ändras i de delar som framgår av Lysekilspartiets budgetförslag daterat 2018-
05-30 som ger ett budgeterat resultatmål på 10 mnkr, som tilldelar nämnderna ett 
nettoanslag för 2019 uppgående till 913,7 mkr, som anger en investeringsram 
uppgående till 55 mnkr och, slutligen, som specificerar tre särskilda uppdrag till 
socialnämnden respektive kommunstyrelsen. (Se bilaga 1). 
 

Christina Gustafson (S): Socialdemokraterna och liberalerna yrkar bifall till hela 
inledningen med inriktningen på utvecklingsmålen i förvaltningens förslag.  
 

Socialdemokraterna (S) och liberalerna (L) lämnar ett resultatmål på 4,8 mnkr.  
Vi reserverar belopp för socialnämndens fortsatta omställning på 4 mnkr som läggs 
på kommunstyrelsen. 
S och L reserverar belopp för ”heltidsresan” på 5,2 mnkr, läggs på kommunstyrelsen. 
 

Förebyggande utvecklingsarbete för Barn & Unga på 2 mnkr. Detta innebär att vi 
förstärker budgeten för utvecklingsmålet Barn & Unga. Inriktningen ska bland annat 
på sikt innebära att minska orosanmälningarna och därmed minska behovet av 
externa placeringar av barn och unga. Även att förverkliga familjecentral i Lysekil, 
läggs på kommunstyrelsen. 
 

Barnomsorg på obekväm arbetstid på 2,2 mnkr till utbildningsnämnden. 
 

Frivilligorganisationerna 0,2 mnkr. (Se bilaga 2) 
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Mats Karlsson (M): Bifall till förvaltningens förslag i sin helhet, att 
kommunfullmäktige antar budget 2019 och plan för 2020-2021 som innebär  
18, 4 mnkr i resultatmål. (Se bilaga 3). 
 
Monica Andersson (C): Att kommunfullmäktige antar inriktningen på budget 2019 
enligt Centerpartiets budgetförslag vilket innebär 18,4 mnkr i resultatmål.  

Att nämnderna får i uppdrag att presentera en plan för att få budget i balans 2019 
utifrån de ramar som kommunfullmäktige beslutat om och att detta underlag finns 
tillgängligt för fullmäktige i november. 

Att kommunfullmäktige ställer sig bakom de föreslagna inriktningarna till reformer 
för jobb och företagande, bostäder, äldreomsorg och utbildning för Lysekils kommun 
framåt samt att förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med dessa. 
(Se bilaga 4) 
  

Yngve Berlin (K): Kommunisternas budget i korthet innebär en förstärkning av 
verksamheten med 18,3 mnkr. Vilket i sin tur innebär att det beräknade överskottet 
förbrukats till verksamhet. Resultatmål 0 kr. 

Socialnämnden får ökad ram, från 369,5 till 383,5 = 14 mnkr  

Kommunstyrelsen får ökad ram, från 108,9 till 113,2 =4,3 mnkr för att fullfölja Barn 
och Ungdomspolitiska programmets ambitioner. 

Utöver dessa yrkanden föreslår (K): 

1. Att: kommunen i skrivelse och uppvaktning klargör för regering och riksdag 
att vi inte accepterar ständiga övervältrande av ofinansierade verksamheter på 
kommunerna. 

2. Att: LSS och en värdig äldrevård och omsorg måste vara ett nationellt ansvar 
och garanteras finansiering av staten. 

3. Att: kostnaderna för integration och flykting mottagande finansieras av staten 
utan bortre tidsgräns. (Se bilaga 5) 

 
Inge Löfgren (MP): Bifall till förvaltningens förslag med tillägg att 10 mnkr tas från 
kommunens resultat till hållbar utveckling, resultatmål 8,4 mnkr. Allt för att uppfylla 
Vision 2030, utvecklingsmål och globala mål. 
 
Ronald Rombrant (LP), Christina Gustavsson (S), Lars Björneld (L), Mats Karlsson 
(M), Yngve Berlin (K), Inge Löfgren (MP) och Monica Andersson (C): Bifall till 
förvaltningens förslag att skattesatsen lämnas oförändrad på 22,46 kr. 
 
Propositionsordning 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning 
 

Proposition på Ronald Rombrants förslag mot Christina Gustafsons förslag mot 
Mats Karlssons förslag mot Monica Anderssons förslag mot Yngve Berlins förslag 
mot Inge Löfgrens förslag. 
 
Proposition på Ronald Rombrants m.fl. om att skattesatsen lämnas oförändrad på 
22,46 kr. 
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Proposition 
 

Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants förslag mot Christina 
Gustafsons förslag mot Mats Karlssons förslag mot Monica Anderssons förslag mot 
Yngve Berlins förslag mot Inge Löfgrens förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Christina Gustafsons förslag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Ordförande meddelar att Christina Gustafsons förslag är huvudförslag.  
 

Ordförande ställer de olika förslagen i mot varandra i förhållande till 
budgetförslagens resultatmål. 
 

Ordförande ställer Yngve Berlins och Inge Löfgrens förslag mot varandra och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt Inge Löfgrens förslag. 
 

Ordförande ställer Mats Karlssons och Monica Anderssons förslag mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mats Karlssons förslag. 
 

Ordförande ställer Mats Karlssons och Ronald Rombrants förslag mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronald Rombrants förslag. 
 

Ordförande ställer Inge Löfgrens och Ronald Rombrants förslag mot varandra för att 
utse motförslag till huvudförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar utse 
Ronald Rombrants förslag som motförslag till huvudförslaget.  
 

Ja-röst för Christina Gustavsons förslag (huvudförslag) 
 

Nej-röst för Ronald Rombrants förslag 
 

Omröstningsresultat 
 

Med 3 ja-röster, 5-nej-röster och 3 ledamöter som avstår beslutar kommunstyrelsen 
enligt Ronald Rombrants förslag. 
 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S X   

Lars Björneld L X   

Ronald Rombrant LP  X  

Christina Gustafson S X   

Mats Karlsson M   X 

Monica Andersson C   X 

Fredrik Häller LP  X  

Fredrik Lundqvist LP  X  

Inge Löfgren MP  X  

Yngve Berlin K   X 

Daniel Arvidsson SD  X  

Summa  3 5 3 
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Fortsatt proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. förslag att skattesatsen 
lämnas oförändrad på 22,46 kr och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Lysekilspartiets förslag till 
budget 2019-2021. (Bilaga 1)  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att skattesatsen lämnas oförändrad 
på 22,46 kr.  
 
Reservation  
 
Mats Karlsson (M) och Christina Gustavson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för sina respektive budgetförslag. 
 
Monica Andersson (C) anmäler skriftlig reservation 
 
Yngve Berlin (K) anmäler skriftlig reservation 
  
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige  
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RESERVATION från Monica Andersson (C) mot kommunstyrelsens beslut 
2018-05-30 i ärende 13, Budget 2019 
 

 
Vi i centerpartiet reserverar beslutet angående det budgetförslag som skickas 
vidare till kommunfullmäktige. 
 
Vi reserverar oss till förmån till vårt egna förslag som vi anser är det förslag som 
tar Lysekil framåt och som tar ansvar för kommunens verksamheter och ekonomi 
även i ett valår. 
 
Monica Andersson 
Centerpartiet  
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RESERVATION från Yngve Berlin (K) mot kommunstyrelsens beslut 2018-05-
30 i ärende 13, Budget 2019 
 

 
Vi i (K) anser att verksamhet i balans måste vara överordnat budget i balans och 
överskottsmål.  
För detta fick vi inget stöd från de andra partierna i kommunstyrelsen. 
Nu blev istället kommunstyrelsens beslut att godkänna Lysekilspartiets 
budgetförslag som enligt vår bedömning inte är i närheten av en sådan 
inriktning. 
Vi, liksom C och M höll fast vid våra egna budgetförslag och lade ned våra röster, 
medan MP och Sverigedemokraterna föredrog Lp:s budget. 
 
I Lysekilspartiets budget, numer kommunstyrelsens förslag föreslås (liksom från 
K) ytterligare 14 mkr till Socialnämnden! Men i ett penndrag (eller med 
sifferexercis) reducerar LP detta omgående med 2,9 mnkr. LP:s ”generella 
sparbeting” (7 mnkr), förslag på taxehöjningar och ospecificerade sparkrav är 
svåra att ta på allvar.  
  
Tidiga signaler från majoritetspartiet (S), att de var beredda att använda 
prognostiserat överskott för att ge personalen i basverksamheten arbetsro, kom 
på skam innan det nådde kommunstyrelsen. 
 
Men vi låter inte hoppet fara. Med lite ödmjukhet från de dominerande partierna 
kan fullmäktige säkert få en majoritet för att förstärka socialnämndens budget 
med nödvändiga 14 mnkr. Men då är förutsättningen att det inte begärs 
omröstningar på hela ”Borgmästarpaket”.  
 
Att fullmäktiges majoritet skulle nobba Kommunistiska Partiets förslag om  
4,3 mnkr ”för att fullfölja Barn och Ungdomspolitiska programmets ambitioner” 
har vi svårt att tänka oss. Det vore mycket märkligt med tanke på orossituationen 
i kommunen. 
 
Till förmån för vårt (K):s, eget budgetförslag reserverar jag mig mot 
kommunstyrelsens beslut punkt 13. Budget 2019. Etc. 
 
 
Yngve Berlin Kommunistiska Partiet. Lysekil den 31 maj 2018 
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§ 92 
 
Samordningsförbundet Väst - Årsredovisning 2017 med 
verksamhetsberättelse samt bilaga med statistik och revisionsberättelse 
för år 2017  
Dnr: LKS 2018-306 
 
Samordningsförbundet Väst har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse 
för år 2017. 
 
Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer att 
samordningsförbundets styrelse har haft en tillräcklig kontroll över verksamheten 
under år 2017. Årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med 
kommunal redovisningslag och bedöms som rättvisande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-04 
Samordningsförbundets årsredovisning 2017 med bilagor 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Samordnings-
förbundet Västs årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse för år 2017. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Samordningsförbundet 
Väst ansvarsfrihet för år 2017. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige  
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§ 93 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för Fyrbodals 
kommunalförbund 
Dnr: LKS 2018-330 
 
Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund har upprättat årsredovisning 
och verksamhetsberättelse för år 2017. 
 
Revisorerna i förbundet har i förvaltningsrevisionen inte funnit några brister som 
föranleder anmärkning eller kommentarer. Revisionsberättelsen 2018-04-04 
tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen 
beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-14 
Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2017 med revisionsberättelse och 
granskningsrapporter från KPMG 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 
Fyrbodals kommunalförbund för år 2017. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen 
ansvarsfrihet för år 2017.   
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige  
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§ 94 
 
Riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot 
förtroendevalda 
Dnr: LKS 2018-269 
 
Lysekils kommuns riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot 
förtroendevalda har bland annat tagits fram utifrån den nationella handlingsplanen 
”Till det fria ordets försvar”, som bland annat tar fasta på att stöd till utsatta 
förtroendevalda måste kunna ges lokalt.  
 
Att kunna ge de förtroendevalda stöd på lokal nivå blir allt viktigare då de 
återkommande trygghetsundersökningarna för politiker visar på en ökande utsatthet.  
 
För att alla ska våga engagera sig politiskt är det mycket viktigt att man som 
förtroendevald känner att man kan få stöd och hjälp när man blir utsatt och att man 
har ett arbetssätt som minimerar risken att överhuvudtaget utsättas. 
 
Med riktlinjerna tar Lysekils kommun ett utökat ansvar för de förtroendevalda och 
tydliggör ansvarsfördelning, lokala rutiner och tillvägagångssätt för att förebygga och 
hantera oönskade händelser riktade mot förtroendevalda på grund av deras 
förtroendeuppdrag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-14 
Riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna riktlinjer för att 
förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige  
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§ 95 
 
Svar på motion om uppsiktspliktens innebörd 
Dnr: LKS 2017-102 
 
En motion av Fredrik Lundqvist (LP) har lämnats in som bland anat föreslår att 
kommunstyrelsen ska få i uppdrag klarlägga uppsiktpliktens lokala innebörd samt ta 
fram förslag på hur rådgivande initiativ från styrelsen ska offentliggöras.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har utrett förslaget och har bland annat tagit 
utgångspunkt i den nya kommunallagen som trädde ikraft 2018-01-01. I den nya 
lagen har en utökning/förtydligande av styrelsens uppgifter gjorts jämfört med den 
gamla, och förvaltningen menar därför att uppsiktpliktens innebörd väl framgår av 
den nya kommunallagens paragrafer. En lokal fördjupning har därmed ingen eller 
enbart en begränsa nytta. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-02 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-02-16, § 22 
 
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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§ 96 
 
Svar på motion om besvärsrätt och jävsliknande situationer  
Dnr: LKS 2015-214 
 
Fredrik Lundqvist (LP) har i en motion föreslagit att utbilda förtroendevalda i 
besvärsrätten (laglighetsprövning) och då om möjligt bjuda in allmänheten för en 
genomgång. Kommunstyrelseförvaltningen planerar för en utbildningsinsats för 
förtroendevalda efter valet 2018 där även besvärsrätt (laglighetsprövning) kommer 
att omfattas då kommunallagens paragrafer kommer att vara i fokus.  
 
Motionären föreslår också att frågan om skarpare jävsregler ska utredas och arbetas 
in i kommunfullmäktiges arbetsordning. Då kommunallagen inte är dispositiv 
medger den inte någon lokal ”skärpning” av jävs begrepp vilket innebär förslaget inte 
går att realisera. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-13 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-05-21, § 42, 2015-10-29, 105 
 
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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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 97 
 
Svar på motion om att stärka öppenhet och klarhet 
Dnr: LKS 2016-845 
 
Fredrik Lundqvist (LP) har i en motion föreslagit att tillsätta en beredning med 
uppdrag att lämna förslag på en utvecklad praxis av hur granskande av 
maktutövningen bör ske. 
 
Förvaltningen delar till viss del andemeningen i motionärens förslag, som i sin tur 
bottnar i ett av flera förslag från Demokratiutredningen, att någon form av 
uppdragsbeskrivning för förtroendeuppdrag som tydliggör rollfördelningen mellan 
dessa i vissa fall kan vara önskvärt. Emellertid har flera åtgärder och beslut under 
senare tid i kommunen, på olika sätt och i olika grad var för sig bidragit till en 
tydligare bild över respektive roller för de förtroendevalda. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-11 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-02-16, § 18 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad 
med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 98 
 
Svar på motion om regelbundet återkommande utbildningar för 
medarbetare i förvaltningar och kommunalägda bolag i Lysekils 
kommun i grundläggande lagar som styr kommunen  
Dnr: LKS 2016-664 
 
Ronald Rombrant, Lysekilspartiet har inkommit till kommunfullmäktige med motion 
om regelbundet återkommande utbildningar för medarbetare i förvaltningar och 
kommunalägda bolag.  
 
En relativt stor utbildningsinsats genomfördes under 2017 mot medarbetare som i sin 
tjänst direkt eller indirekt behöver ha god kunskap om gällande lagstiftning. Under 
våren genomfördes utbildningar i OSL (offentlighets- och sekretesslagen), 
kommunallagen och förvaltningslagen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-07 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-10-27, § 162 
 
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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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 99 
 
Svar på motion om att utveckla formerna för medborgarförslag 
Dnr: LKS 2016-726 
 
Patrik Saving, Lysekilspartiet, har i en motion föreslagit att införa e-förslag där 
medborgare själva lämnar förslag via hemsidan och sedan söker signaturer för sitt 
förslag.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14 att medborgarförslagen skulle bibehålls i 
sin nuvarande form men att kommunens administrativa chef fr.o.m. 2018-01-01 gavs 
samordningsansvaret för processen av medborgarförslag.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen anser dock att motionärens förslag som sådant är 
intressant med en potential där dagens moderna teknik skulle kunna användas på ett 
enkelt och effektivt sätt. Förvaltningen avser att efter ett år utvärdera effekten av den 
av fullmäktige beslutade nya hanteringen av medborgarförslagen. Skulle en positiv 
effekt utebli ser gärna förvaltningen att motionärens förslag utreds. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-11 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-11-24, § 179 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad 
med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 100 
 
Detaljplan för Brastad centrum – avslut av planarbete  
Dnr: LKS 2011-102 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-15, § 203, att arbetet med att ta fram en ny 
detaljplan för Brastad centrum skulle ges högre prioritet. Som följd av beslutet har 
avdelningarna för Mark och Gata samt Plan och Bygg tillsammans tagit fram en 
strategi som innefattar möjliga åtgärder för en positiv utveckling i Brastad centrum.  
 
Information om åtgärderna har presenterats i kommunstyrelsens ledningsutskott 
samt i möte med fastighetsägarna i Brastad centrum. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-23 
Åtgärdsprogram Brastad centrum 2018-05-15 
Presentation vid informationsträff i Brastad 2017-11-08 
Återkoppling från informationsträff 2017-11-16 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med hänvisning till förvaltningens 
redovisning av ärendet avsluta arbetet med detaljplan för Brastad Centrum. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 101 
 
Beslut om antagande av detaljplan för Evensås 1:6 m.fl., Fiskebäckskil, 
Lysekils kommun  
Dnr: LKS 2018-334 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, tillsammans med Rådhuset Arkitekter AB, tagit 
fram ett förslag till detaljplan för bostäder vid Stätten Gård, Evensås 1:6 m.fl. 
 
Syftet med detaljplanen är att komplettera befintlig bebyggelse med ytterligare 10 -15 
bostadstomter samt att höja exploateringsgraden för befintliga bostadshus inom 
planområdet. 
 
Planförslaget har justerats med anledning av inkomna synpunkter under granskning 
och är nu färdig för antagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-08, med bilagor 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplan för Evensås 1:6 m.fl., och 
överlämna den till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 102 
 
Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 
Dnr: LKS 2018-264 
 
Lysekils kommun ska genom planberedskap och aktiv markpolitik tillgodose behovet 
av mark för bostäder, verksamheter och allmänna ändamål i Lysekils kommun. 
Kommunens markinnehav i kombination med det kommunala planmonopolet är 
viktiga komponenter i kommunens arbete för en hållbar stads- och tätortsutveckling. 
 
Kommunen är enligt lag skyldiga att ha beslutade riktlinjer för markanvisning och 
exploateringsavtal.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-04 
Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjerna för 
markanvisning och exploateringsavtal. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 


