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  Anslagsbevis: 
 
Nämnd: Kommunfullmäktige  Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2019-03-13 Justeringsdatum: 2019-03-20 

Anslagsdatum: 2019-03-21 Anslagets nedtagande: 2019-04-12 

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

Sammanträdestid: 2019-03-13 Kl. 17.30-18.00 
 

Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus 

Beslutande  
 

Se sid 2. 
 
Tjänstemän: 
 
Leif Schöndell kommundirektör 
Mari-Louise Dunert, sekreterare 
 
 
Jäv: 
 
Klas-Göran Henriksson (S) § 19 
Lars Setterberg (M) § 19 
Gert-Ove Forsberg (S) § 19 
 

 
 
Övriga: 

 
Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg, § 18 
Joakim Hagetoft, säkerhetsstrateg, § 18  
Sanna Lannesjö, integrationssamordnare, § 18  

 

 
 
Paragrafer: 
 

 
 
16-23 

Sekreterare: 
 
 

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

Ordförande: 
 
 

……………………………………………………….. 
Klas-Göran Henriksson §§ 16-18, 20-23 
 
……………………………………………………….. 
Siv Linnér § 19 
 

Justerare: 
 
 

………………………………………………………. 
Margareta Carlsson 

 
 
 

………………………………………………………. 
Gert-Ove Forsberg §§ 16-18, 20-23 
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BESLUTANDE: 

Ledamöter 
 
Jan-Olof Johansson (S) 
Christina Gustafson (S) 
Stefan Jansson (S), ersätter Ricard Söderberg (S) 
Siw Linnér (S) 
Klas-Göran Henriksson (S) §§ 16-18, 20-23 
Margareta Carlsson (S) 
Anders C Nilsson (S) 
Anders Söfting (S), ersätter Roger Siverbrant (S) 
Monica Andersson (C) 
Siw Lycke (C) 
Håkan Kindstedt (L) 
Ann-Charlotte Strömwall (L)  
Ulf Hanstål (M) 
Lars Setterberg (M), ersätter Krister Samuelsson (M) §§ 16-18, 20-23 
Wictoria Insulan (M) 
Maria Granberg (MP) 
Jeanette Janson (LP) 
Ronald Rombrant (LP) 
Ronny Hammargren (LP) 
Bo Gustafsson (LP) 
Annette Calner (LP) 
Gert-Over Forsberg (LP) §§ 16-18, 20-23 
Fredrik Häller (LP)  
Lisbeth Lindström (V), ersätter Håkan Smedja (V)  
Bernt Säll (V), ersätter Lina Säll (V) 
Yngve Berlin (K) 
Britt-Marie Kjellgren (K) 
Inga-Lena Ivarsson (SD), ersätter Christoffer Zakariasson (SD) 
Daniel Arvidsson (SD) 
Magnus Elisson (SD) 
Tommy Westman (SD) 
  
 

 
 
 
 

 
Vid uppropet var av 31 utsedda kommunfullmäktige, 25 ordinarie ledamöter och 6 ersättare. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
  

 
 

 

§ 16 
 
Avsägelse som ledamot och ersättare i valnämnden  
Dnr: LKS 2019-010 
 
Nicholas Mattiasson (LP), har i en skrivelse 2019-02-28 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i valnämnden. 
 
Catharina Hansson (LP) har i en skrivelse 2019-03-03 avsagt sig uppdraget som 
ledamot i valnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Nicholas Mattiasson och Catharina Hansson.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelserna från Nicholas Mattiasson 
och Catharina Hansson. 
 
Beslutet skickas till 
 
Nicholas Mattiasson 
Catharina Hansson  
Löneenheten 
Kommunsekreteraren  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
  

 
 

 

§ 17 
 
Fyllnadsval till valnämnden  
Dnr: LKS 2019-010 
 
Nominering 
 
Bo Gustafsson (LP), nominerar Nicholas Mattiasson till ledamot och Catharina 
Hansson (LP) till ersättare i valnämnden för mandatperioden 2019-2022. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Nicholas Mattiasson till ledamot i valnämnden 
för mandatperioden 2019-2022. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Catharina Hansson till ersättare i valnämnden 
för mandatperioden 2019-2022. 
 
Beslutet skickas till 
 
Nicholas Mattiasson 
Catharina Hansson 
Löneenheten 
Kommunsekreteraren 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
  

 
 

 

§ 18 
 
Samverkan mellan Lysekils kommun och Polisen - Medborgarlöften 2019 
Dnr: LKS 2019-043 
 
Kommunpolisen har tillsammans med tjänstemän från Lysekils kommun reviderat 
2018 års medborgarlöfte och tagit fram förslag på ett nytt medborgarlöfte som 
föreslås gälla från februari 2019 till och med februari 2020. Ett medborgarlöfte är ett 
arbete eller åtgärd som kommunen och/eller polisen åtar sig att göra och som ska 
kommuniceras med medborgarna. 
 
Som grund för medborgarlöftet finns en gemensamt framtagen kartläggning och 
analys av trygghet och brott i Lysekils kommun samt en uppföljning av 2018 års 
arbete och medborgarlöfte. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-27, § 32 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-07 
Förslag till Medborgarlöfte för Lysekils kommun 
Uppföljning av medborgarlöfte 2018 
Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun 2019 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till medborgarlöfte 2019 för Lysekils 
kommun. 
 
Beslutet skickas till  
 
Polismyndigheten, lokalpolisområde Västra Fyrbodal 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
  

 
 

 

§ 19 
 
Förändrad inriktning av verksamheten i Lysekils Hamn AB 
Dnr: LKS 2019-065 
 
Styrelsen i Lysekils Stadshus AB har 2019-02-20 föreslagit kommunfullmäktige 
besluta att ge Lysekils Hamn AB i uppdrag att ändra inriktning på bolagets 
verksamhet innebärande att avtal om markarrende av specifika ytor i hamnområdet 
skrivs på 10 år med extern part.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-06, § 119, bland annat att uppdra åt Lysekils 
Stadshus AB att utifrån den då redovisade ekonomiska analysen av 
hamnverksamheten återkomma med förslag om fortsatt inriktning och organisering 
av hamnverksamheten. 
 
I den ekonomiska analysen i september 2017 konstaterades att hamnverksamheten 
bedrivs med en knapp ekonomisk marginal och har behov av investeringar i underhåll 
av maskiner och anläggningar för fortsatt drift. 
 
Det förslag som nu lämnats av Lysekils Stadshus AB möter väl den problematik som 
beskrevs i den ekonomiska analysen. Det innebär att verksamheten i Lysekils hamn 
kan fortsätta och arbetstillfällena säkras utan att kommunen behöver ta några 
ekonomiska risker avseende investeringar för att öka hamnens kapacitet och 
konkurrenskraft. Det innebär också att Lysekils kommun får möjlighet att ta ut ett 
arrende från Lysekils Hamn AB som täcker kapitaltjänstkostnaderna för investeringar 
gjorda i kajanläggningar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-27, § 31 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-20 
Beslut från Lysekils Stadshus AB 2019-02-20 
 
Jäv 
 
Klas-Göran Henriksson (S), Lars Setterberg (M) och Gert-Ove Forsberg (LP) anmäler 
jäv. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Fredrik Häller (LP), Jan-olof Johansson (S) och Monica Andersson (C): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Lysekils Hamn AB i uppdrag att ändra inriktning 
på bolagets verksamhet innebärande att avtal om markarrende av specifika ytor i 
hamnområdet skrivs på 10 år med extern part. Markarrendet ska ge arrendatorn 
möjlighet att bedriva internationell handelshamn, kryssningsanlöp och 
stuveriverksamhet samt verksamhet som har anknytning till dessa verksamheter. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
  

 
 

 

Beslutet skickas till  
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Lysekils Stadshus AB 
Lysekils Hamn AB 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
  

 
 

 

§ 20 
 
Destinationsstrategi Lysekil 2030 
Dnr: LKS 2019-057 
 
Destinationsstrategi Lysekil 2030 syftar till att stödja Vision Lysekil 2030 och ta fram 
en övergripande, hållbar utvecklingsinriktning för Lysekils kommun som en attraktiv 
plats året runt – för hel-och delårsboende, potentiella invånare, tillresta besökare, 
näringsliv och föreningsliv. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-02-27, § 34 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-13. 
Destinationsstrategi Lysekil 2030 
Omvärldsanalys Lysekil attraktiv destination 2030 av Kairos Future 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige antar Destinationsstrategi Lysekil 2030. Destinationsstrategin 
gäller även för de av kommunen helägda bolagen. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inkl. strategin 
LEVA i Lysekil AB, inkl. strategin 
LysekilsBostäder AB, inkl. strategin 
Havets Hus AB, inkl. strategin 
Lysekils Hamn AB, inkl. strategin 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
  

 
 

 

§ 21 
 
Fördelning av statlig ersättning för vissa utlänningar 
Dnr: LKS 2019-058 
 
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.  
 
I kommunen finns ett beslut från 2017 om fördelning av ersättningen mellan 
nämnderna. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en förändring av fördelningen så 
att utökade insatser som på sikt främjar nyanlända individers möjligheter till egen 
försörjning och välfungerande etablering prioriteras. 

 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-02-27, § 33 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-14 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Jeanette Janson (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att schablonersättningen som utbetalas enligt 10§ i 
Förordning (2010:1122) om insatser för vissa utlänningar ska finansiera utökade 
kommungemensamma insatser som på sikt främjar nyanlända individers möjligheter 
till egen försörjning och välfungerande etablering, totalt 1,8 mnkr inom 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att resterande del av schablonersättningen fördelas med 
60 procent till utbildningsnämnden och 40 procent till socialnämnden. 
 
Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige  
Integrationssamordnaren 
Ekonomiavdelningen 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
  

 
 

 

§ 22 
 
Taxa för färdtjänstresor till och från dagverksamhet för personer med 
demenssjukdom 
Dnr: LKS 2019-059 
 
För att samordna färdtjänstresor har budget och ansvar för demenssjukas 
omsorgsresor överförts till samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt fick 
kommundirektören i uppgift att utreda taxan för dessa resor. Socialförvaltningens 
tjänsteskrivelse har varit grund för beslutet och i deras skrivelse framgår att 
färdtjänstresor för demenssjuka så kallade omsorgsresor varit subventionerade sedan 
lång tid tillbaka. Avgiften för en enkelresa har varit 20 kr för den enskilde. 
 
I jämförelse har kommunens kostnad för en enkelresa varit vida överstigande 20 kr. 
Andra personer som har färdtjänst har en avgift på 76 kr per enkelresa 2019.  
 
För personer som har beslut om färdtjänst för omsorgsresor är förslaget att taxan 
sätts till en avgift motsvarande 50 procent av en vanlig färdtjänstresa, vilket innebär 
38 kr 2019. Det innebär också ett behov att göra ett tillägg i taxan för färdtjänstresor 
för så kallade omsorgsresor att avgifter utgör 50 procent av taxa för enkelresa. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-02-27, § 35 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-15 
Medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige antar ny avgift för enkelresa för demenssjukas resa till och från 
biståndsbedömd dagverksamhet, så kallade omsorgsresor, till 50 procent av 
färdtjänsttaxa för enkelresa. Samt kompletterar färdtjänsttaxan med denna 
taxekonstruktion. 
 
Beslutet skickas till  
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
  

 
 

 

§ 23 
 
Anmälningsärende 
 
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende i protokoll 2019-02-13: 
 

− Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-01-30, § 2 – Budget för 
kommunstyrelsen 2019 (LKS 2019-017) 

− Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-01-30, § 3 – Budget för 
kommunstyrelsen som nämnd 2019 (LKS 2019-017) 

− Beslut från länsstyrelsen om ny ersättare för Lysekilspartiet (LKS 2019-010) 
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