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BESLUTANDE: 

Ledamöter 
 
Jan-Olof Johansson (S) 
Christina Gustafson (S) 
Margareta Carlsson (S), ersätter Klas-Göran Henriksson (S) 
Siv Linnér (S) 
Anette Björmander (S) 
Anders C Nilsson (S) 
Siw Lycke (C)  
Ann-Charlotte Strömwall (L) 
Lars Björneld (L) 
Camilla Carlsson (L)  
Marthin Hermansson (V) 
Håkan Smedja (V) §§ 171-186 
Yngve Berlin (K) 
Britt-Marie Kjellgren (K)  
Ronald Rombrant (LP) 
Jeanette Janson (LP) 
Tomas Andreasson (LP), ersätter Annbritt Jarnedal (LP) 
Lars-Olof Stilgård (LP)  
Fredrik Häller (LP)  
Patrik Saving (LP) 
Fredrik Lundqvist (LP) 
Elisabeth Larsson (KD), ersätter Roger Svensson (KD) 
Katja Norén (MP)  
Inge Löfgren (MP)  
Christoffer Zakariasson (SD) 
Caroline Hogander (SD) 
Lillemor Antonsson (SD) 
Mats Karlsson (M) 
Marita Fermell-Lagrell (M) §§ 161-169, 171-186 
Wictoria Insulan (M), ersätter Marita Fermell-Lagrell (M) § 170 
Richard Åkerman (M) 
Sven-Gunnar Gunnarsson (S) 
 

 

  
  

 
Vid uppropet var av 31 utsedda kommunfullmäktige, 27 ordinarie ledamöter,  
3 ersättare och 1 frånvarande. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 161 
 

Avsägelse som ledamot i socialnämnden och ersättare i valnämnden  
Dnr: LKS 2014-455 
 
Henrik Larsson (C) har i en skrivelse 2017-11-17 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
socialnämnden och ersättare i valnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Henrik Larsson  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Henrik Larsson  
Nämndsekreterarna/Troman 
Löneenheten 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 162 
 

Avsägelse som ledamot i utbildningsnämnden 
Dnr: LKS 2014-455 
 
Monica Andersson (C) har i en skrivelse 2017-11-30 avsagt sig uppdraget som ledamot 
i utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Monica Andersson 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Monica Andersson 
Nämndsekreterarna/Troman 
Löneenheten 
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§ 163 
 

Avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen 
Dnr: LKS 2014-455 
 
Katja Norén (MP) har i en skrivelse 2017-12-06 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Katja Norén 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Katja Norén  
Nämndsekreterarna/Troman 
Löneenheten 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 164 
 
Fyllnadsval till nämnder och styrelser  
Dnr: LKS 2014-455 
 
Fyllnadsval som ersättare i kommunstyrelsen, ordinarie i socialnämnden och 
utbildningsnämnden samt ersättare för valnämnden ska genomföras. 
 
Nominering 
 

Siw Lycke (C) nominerar: 

Monica Andersson (C) som ordinarie ledamot i socialnämnden. 

Tamar Larsson (C) som ordinarie ledamot i utbildningsnämnden. 

Christer Hammarqvist (C) som ersättare i valnämnden. 

 

Inge Löfgren (MP) nominerar: 

Susanne Pihl Baden (MP) som ersättare till kommunstyrelsen 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Monica Andersson (C) som ordinarie ledamot i 
socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Tamar Larsson (C) som ordinarie ledamot i 
utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Christer Hammarqvist (C) som ersättare i 
valnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Susanne Pihl Baden (MP) som ersättare till 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutet skickas till  
 
Monica Andersson  
Tamar Larsson  
Christer Hammarqvist    
Susanne Pihl Baden 
Nämndsekreterare/Troman 
Löneenheten 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 165 
 
Investeringsbudget 2018 
Dnr: LKS 2017-795 
 
Kommunfullmäktige beslutade i budgeten om en investeringsbudget. Ramen som 
avsattes var 47 mnkr. Grunden för ramen var att utrymmet för investeringar ska 
bygga på att de självfinansierats, det vill säga att inga nya lån ska behöva tas upp. 
 
Av de 47 mnkr avsattes 25 mnkr till reinvesteringar och fördelades till de olika 
nämnderna. 8 mnkr avsattes för investeringar för exploatering (5 mnkr) och 
småbåtsverksamheten (3 mnkr) som finansieras via avgifter som då inte omfattas av 
kravet på självfinansiering. Resterande 14 mnkr avsattes för möjligheter till 
nyinvesteringar och varje nämnd anvisades att begära om medel för nyinvesteringar i 
sina respektive budgetbeslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-16, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-29 § 179 
 
Yrkande 
 

Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ramen 2018 för investeringsutgifter på  
65,125 mnkr. 
 
Beslutet skickas till  
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 166 
 

Arrendet för Lysekils Hamn AB 
Dnr: LKS 2017-782 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-06, § 119 att uppdra åt Lysekils Stadshus AB att 
återkomma med förslag om framtida hantering av arrendet för hamnverksamheten.   
Bakgrunden till beslutet är bland annat att dagens avtalskonstruktion innebär att 
kommunen inte får täckning för kapitaltjänstkostnaderna som kommunen har för 
investeringar gjorda i kajerna.  
 
I tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen påpekas att det är rimligt att se över avtalet 
så att kommunen kan få täckning för kapitaltjänstkostnaderna men det bör i så fall 
ske på ett sådant sätt att bolaget får förutsättningar för att klara av det och ett utökat 
ansvar för detta kan läggas på moderbolaget, Lysekils Stadshus AB. 
 
Nuvarande avtal löper ut till årsskiftet men är inte uppsagt varför det gäller även för 
2018. För att avtalet ska upphöra krävs att det sägs upp senast 2017-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-07, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-29, § 180 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Lysekils Stadshus AB övertar Kommunens 
arrendeavtal med Lysekils Hamn AB för tiden 2018-01-01 – 2018-12-31. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Lysekils Stadshus AB betalar ett arrende till 
kommunen för 2018 motsvarar de beräknade kapitaltjänstkostnaderna på  
1 221 tkr för kajerna inom hamnområdet. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att gällande arrendeavtal sägs upp för 
omförhandling till 2018-12-31. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att arbeta fram ett nytt arrendeavtal att gälla från och med 2019-01-01. 

 
Beslutet skickas till  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Jonas Malm, Ekonomiavdelningen 
Lysekils Stadshus AB 
Dan Ericsson, Lysekils Hamn AB 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 167 
 

Medborgarlöfte mellan Lysekils kommun och Polisen 2018 
Dnr: LKS 2017-779 
 
Utifrån polismyndighetens nya organisation vill man som bas för samverkan mellan 
Polismyndigheten och kommunerna ta fram gemensamma styrdokument. Dels en 
samverkansöverenskommelse med tillhörande åtgärdsplan och dels ett 
medborgarlöfte. Ett medborgarlöfte är ett arbete eller åtgärd som kommunen 
och/eller polisen åtar sig att göra och som ska kommuniceras med medborgarna. 
 
Under 2017 har därför kommunpolisen tillsammans med tjänstemän från Lysekils 
kommun reviderat den tidigare samverkansöverenskommelsen, arbetat fram ny 
åtgärdsplan och ett nytt förslag till medborgarlöfte.  
Som grund för dessa samverkansdokument finns en gemensamt framtagen 
kartläggning och analys av trygghet och brott i Lysekils kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-07, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-29, § 187 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till medborgarlöfte 2018 för Lysekils 
kommun. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunstyrelseförvaltningen  
Folkhälsostrateg (f.v.b) 
Säkerhetssamordnare  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 168 
 

Inrättande av krisberedskapsråd 
Dnr: LKS 2017-771 
 
För att möta kraven som åligger Lysekils kommun utifrån det geografiska 
områdesansvaret i (lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap) bör ett krisberedskapsråd 
inrättas.  
 
Rådet ska bestå av representanter från samhällsviktiga aktörer inom Lysekils 
kommuns geografiska område och ordförande i rådet bör vara kommunstyrelsens 
ordförande. Denne är sammankallande till dessa sammanträden som ska ske två 
gånger per år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-07. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-29, § 188 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att inrätta krisberedskapsråd. 
 
Beslutet skickas till  
 
Säkerhetssamordnaren 
Socialförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelseförvaltningen  
Utbildningsförvaltningen 
Lysekils Stadshus AB 
Lysekils Hamn AB 
LysekilsBostäder AB 
Havets Hus i Lysekil AB 
LEVA i Lysekil AB 
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§ 169 
 

Lysekils kommuns plan för POSOM-organisationen och dess arbete  
Dnr: LKS 2017-769 
 
Lysekils kommuns plan för Psykiskt- och socialt omhändertagande (POSOM) -
organisationen och dess arbete fastställer hur POSOM organiseras inom Lysekils 
kommun. Planen klargör även ansvarsområden för att säkerställa att POSOM-
organisationen upprätthåller en god förmåga att omhänderta ett större antal 
drabbade personer. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-07, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-29, § 189 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat styrdokument benämnt ”Lysekils 
kommuns plan för POSOM-organisationen och dess arbete”. 
 
Beslutet skickas till  
 
Säkerhetssamordnaren 
Avdelningschef IFO 
Socialförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelseförvaltningen  
Utbildningsförvaltningen 
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§ 170 
 
Begäran om kommunal borgen för nytt äldreboende i Fiskebäck  
Dnr: LKS 2017-741 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-16, § 152 att med en minoritetsåterremiss 
återföra ärendet till kommunstyrelsen, med uppdraget att skyndsamt utreda dels 
möjligheterna att överföra Fiskebäcksprojektet till Lysekils kommunkoncern, dels 
möjligheterna att inkludera/överföra KHF Lysekils omsorgsbostäder i/till Lysekils 
kommunkoncern. 
 
Kommunen har utifrån beslut från 2010-06-23 ingått ett samarbetsavtal med 
föreningen där de övertog ägandet av de två äldreboendena Lysekilshemmet och 
Stångenäshemmet. Samarbetsavtal är ett juridiskt bindande avtal som bygger på att 
föreningen tillhandahåller lokaler till kommunen och bostäder för äldre. Föreningen 
har idag ingen annan uppfattning än att de arbetar enligt det samarbetsavtal som 
finns. En tvist med föreningen kommer innebära extra kostnader och en försening av 
projektet. Dels kommer kommunen få börja om den projektering som gjorts av 
Riksbyggen och dels göra ny upphandling.  
 
Även om kommunen kan köpa loss det arbete som har gjort så måste kommunen 
själva arbeta igenom underlagen. Personal måste anställas och/eller konsulter måste 
anlitas eftersom dessa resurser inte finns i kommunkoncernen idag. Vidare måste en 
ny upphandling genomföras. En sådan process bedöms ta ett år.  
 
Om kommunen inte kan komma överens med föreningen och Riksbyggen snabbt så 
kommer tiden dras ut ytterligare, en försening av bygget på ett till två år kan man 
räkna med. Följden blir troligen ökade byggkostnader, ytterligare försämrad 
arbetsmiljö för de anställda och boendemiljö för de äldre på grund av 
Lysekilshemmets status.  
 
Föreningen har dessutom upparbetade kostnader för detaljplan, fastighetsbildning, 
projektering och förfrågningsunderlag på sammanlagt 7,3 mnkr. Kostnader som 
kommunen i så fall måste överta. 
 
Om kommunen bryter samarbetet och kommer överens om övertagande om 
boendena så måste kommunen i ett första steg köpa tillbaka fastigheterna. De är idag 
belånade med cirka 111 mnkr.  
I ett andra steg kommer kommunen att behöva låna upp för cirka 230 mnkr för att 
kunna bygga det nya äldreboendet i Fiskebäck. Sammantaget behöver kommunen 
alltså låna närmare 350 mnkr för att dels köpa de befintliga boenden och dels för att 
kunna bygga det nya.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-21, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-29, § 181 
 
Jäv 
 
Marita Fermell-Lagrell (M) anmäler jäv. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

Yrkande 
 
Jan-Olof Johansson (S), Christina Gustafson (S), Lars Björneld (L), Ann-Charlotte 
Strömwall (L), Mats Karlsson (M), Camilla Carlsson (L), Siw Lycke (C), Marthin 
Hermansson (V), Yngve Berlin (K), och Anders C Nilsson (S): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag att teckna borgen på 229 mnkr till förmån för Kooperativa 
hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder. 
 
Ronald Rombrant (LP): Avslag på kommunstyrelsens förslag att teckna borgen på  
229 mnkr till förmån för Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder.  
 
Lysekilspartiet föreslår istället kommunfullmäktige att besluta i enlighet med förslag 
och tillhörande beslutsunderlag som väcktes vid kommunstyrelsens möte 2017-11-29, 
(dnr LKS 2017-000819) dvs:  
 

att Lysekils kommun i enlighet med god redovisningssed ska inkludera 
Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder i kommunen och 
därmed upphöra att betrakta föreningen som en extern part  
 

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att med högsta prioritet verkställa de 
uppdrag som anges i ärendebeskrivningens uppdragslista  
(dnr LKS 2017-000819)   
 

att kommunfullmäktiges beslut 2017-04-20, § 53 att teckna samverkansavtal 
med Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder upphävs 

 
Ordförande meddelar att han avvisar Ronald Rombrants ändringsyrkanden med 
hänvisning att förslagen inte tillhör ärendet (KL kap 5, § 45 1 st.).  Ärendet som 
behandlas gäller begäran om borgen eller inte. 
 
Katja Norén (MP): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag att bifalla begäran om borgen mot 
Ronald Rombrants m.fl. förslag till avslag. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag att bifalla 
begäran om borgen mot Ronald Rombrants m.fl. förslag till avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till begäran om borgen 
 

Nej-röst för avslag till begäran om borgen 
 
  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunfullmäktige 2017-12-14  14 (43) 

 

     
Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

Omröstningsresultat 
 
Med 21 ja-röster och 9 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla begäran om 
borgen. (se omröstningsbilaga) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att teckna 229 mnkr i borgen som säkerhet för 
upplåning av Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder till 
investeringar i nybyggnation av nytt äldreboende på del i fastigheten  
Lyse – Fiskebäck 2:7. 
 
Reservation 
 
Ronald Rombrant (LP), anmäler skriftlig reservation. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder  
Socialnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomiavdelningen   
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Bilaga  
NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 170 

 JA      NEJ    AVST 

S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson X X   
S Klas-Göran Henriksson Margareta Carlsson X X   
S Siw Linnér   X X   
S Anette Björmander  X X   
S Anders C Nilsson   X X   
C Siw Lycke   X X   
L Ann-Charlotte Strömwall  X X   
L Lars Björneld  X X   
L Camilla Carlsson   X X   
V Håkan Smedja      
V Marthin Hermansson   X X   
K Yngve Berlin   X X   
K Britt-Marie Kjellgren      X X   

LP Ronald Rombrant X  X  
LP  Jeanette Janson X  X  
LP AnnBritt Jarnedal  Tomas Andreasson    X  X  
LP  Lars-Olof Stilgård X  X  
LP Fredrik Häller   X  X  
LP Patrik Saving      X  X  
LP Fredrik Lundqvist     X  X  
KD Roger Svensson Elisabeth Larsson X X   
MP Katja Norén   X  X  
MP Inge Löfgren X  X  
SD Caroline Hogander X X   
SD Christoffer Zakariasson X X   
SD Lillemor Antonsson X X   
M Mats Karlsson X X   
M Marita Fermell-Lagrell  Wictoria Insulan X X   
M Richard Åkerman  X X   
S Sven-Gunnar Gunnarsson X X   
  30 21 9  
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RESERVATION från Ronald Rombrant (LP) mot kommunfullmäktiges beslut 2017-
12-14 i ärende 9, begäran om kommunalborgen för nytt äldreboende i Fiskebäck 
 

 
Fullmäktige beslutade att teckna 229 mkr i borgen som säkerhet för upplåning av 
Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder till investeringar i 
nybyggnation av nytt äldreboende i Fiskebäck. 
 
Lysekilspartiet yrkade på avslag av flera skäl: 
 

 Vi befarar att lämnande av borgen på 229 miljoner till Khf Lysekils 
omsorgsbostäder (f d Riksbyggens KHF Lysekils äldrebostäder) är ett 
individuellt inriktat stöd till enskild, vilket bara får lämnas om det finns 
synnerliga skäl för det. Vi har tagit del av den omfattande studie som SKL:s 
förbundsjurist genomförde 2012 av ett identiskt upplägg i Munkedal kommun, 
där juristen förutom riktade svidande kritik mot upplägget även bestämt 
avrådde från borgen eftersom det kunde stå i strid mot kommunallagen och 
EU:s statsstödsregler. 

 

 Att bygga i egen regi och själva låna av kommunens egen bank Kommuninvest 
skulle vara oerhört mycket förmånligare än att gå i borgen. Vi talar här över tid 
om många tiotals miljoner i lägre kostnader. Vi hade velat lägga de särskilda 
boende förslagsvis under vårt eget bolag Lysekilsbostäder AB, som redan idag 
svarar för trygghetsboenden och andra sociala boenden.  

 

 Att lägga kommunens äldreboenden i den juridiska personen kooperativ 
hyresrätt anser vi vara helt fel. Detta upplägg ger Riksbyggen, som är den part 
som administrerar föreningen, möjligheter att utan någon som helst 
konkurrens, skära mellan och stoppar stora belopp i egen ficka. Föreningen 
vägra att lämna ut handlingar, vilket omöjliggör för utomstående att 
ifrågasätta kostnader. Exempelvis vägrar föreningen att lämna ut information 
om hur mycket Riksbyggen debiterar föreningen - som ju vidaredebiterar 
kommunen och de boende. Detta med hänvisning till att det råder sekretess.  

 

 En kooperativ hyresrättsförening ska ju tjäna de boende. De som bor där bor 
där bor där för att de har fått biståndsbeslut från kommunen. De boende är 
alltså dementa och starkt vårdbehövande personer. På vilket sätt gagnas dessa 
av denna juridiska form? Upplägget krånglar bara till det för såväl kommunen 
som för brukarna.  

 

 Stångenäshemmet och Lysekilshemmet ligger sedan tidigare i den kooperativa 
föreningen. När nu även ”Fiskebäckshemmet” kommer att förvaltas av 
Riksbyggen inställer sig frågan om inte driften av kommunens alla 
verksamhetsfastigheter bör utkontrakteras. Men då förstås efter att en ärlig 
och öppen konkurrensutsättning har genomförts. Vårt spår var annars att 
överföra boendena till kommunen för att få underlag till en egen 
fastighetsförvaltning. 
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Övrigt 
 
Lysekilspartiet väckte vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-29 (dnr LKS 
2017-000819) ett ärende med förslag att inkludera Lysekils omsorgsbostäder i 
Lysekils kommun. Detta förslag röstades ned men gick inte vidare till 
kommunfullmäktige för slutligt avgörande, vilket enligt vårt förmenande borde ha 
skett. Alltså, det väckta ärendet i kommunstyrelsen borde ha funnits med i 
fullmäktige som ett eget ärende. 
 
De förslag som väcktes i kommunstyrelsen lades istället fram som tilläggsyrkanden i 
fullmäktige. Fullmäktiges ordförande nekade oss att lägga fram dessa förslag, vilket vi 
blev mycket förvånade över. Förslagen hade ju varit beredda och hanterade i 
kommunstyrelsen. Vi ställer oss frågan om detta var rätt hanterat av fullmäktiges 
ordförande. 
 
Lysekilspartiet hade redan från det att ärendet bereddes inför kommunstyrelsens 
möte den 29 november fram till fullmäktiges möte den 14 december efterlyst en 
belysning av ärendet i frågan huruvida ett lämnande av borgen inte står i strid mot 
kommunallagen och EU:s statsstödsregler (i handlingarna till ärendet var dessa 
frågeställningar överhuvudtaget inte berörda). Även kommunfullmäktige ordförande 
delgavs i god tid innan fullmäktigemötet den 14 december dessa frågor och farhågor 
tillsammans med rekommendationen att lyfta ur ärendet, men likväl blev ärendet 
behandlat i fullmäktige. Frågan vi ställer oss mot denna bakgrund är om ärendet 
enligt kommunallagens mening kan anses vara berett?   
 
 
 
Ronald Rombrant för Lysekilspartiet 
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Ajournering 
 
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 18.30 – 18.50. 
Efter ajournering genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att 
kommunfullmäktige är samlat med 28 ordinarie och 3 ersättare. 
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§ 171 
 

Förlängning samt överlåtelse av ramavtal för planläggning och 
exploatering av Utsiktsberget  
Dnr: LKS 2011-131 
 
Kommunen tecknade tillsammans med PEAB Sverige AB 2012 ett ramavtal för 
planläggning och exploatering av området söder om Kristinebergsvägen, del av 
fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:6, Lysekils kommun, området som nu kallas 
Utsiktsberget. Ramavtalet reglerar förutsättningar för planläggning och exploatering 
under tiden planarbetet pågår och kommer att leda till att ett exploateringsavtal 
tecknas mellan parterna. 
 
Enligt den ursprungliga överenskommelsen skulle ramavtalet upphöra om 
detaljplanen inte blivit antagen av kommunfullmäktige senast 2014-12-31. Genom 
tillägg till ramavtalet har denna tidpunkt sedan vid flera tillfällen flyttats fram, senast 
till 2017-12-31 genom beslut i kommunfullmäktige 2016-11-24, § 175.  
 
PEAB har nu inkommit till kommunen med en begäran om dels förlängning av 
ramavtalet med två år till 2019-12-31, dels överlåtelse av detta till Skaftöbo AB/Lars 
Andersson. Skälet som PEAB anger för detta är att arbetet med att ta fram 
detaljplanen har varit en utdragen process och att bolaget under tiden ändrat sin 
inriktning avseende produktion av bostäder i egenutvecklade projekt. 
 
PEAB har i sin skrivelse begärt en förlängning av ramavtalet med två år till 2019-12-31. 
Med hänvisning till att arbetet med detaljplan och avtal är långt framskridet bedömer 
dock förvaltningen att en förlängning av ramavtalet med ett år till 2018-12-31 är en 
rimligare tidshorisont. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-22, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-29, § 186 
 
Yrkande 
 
Lars Björneld (L), Camilla Carlsson (L), Jan-Olof Johansson (S) och Yngve Berlin (K): 
 

Bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige godkänner att PEAB 
överlåter ramavtal för planläggning och exploatering av området söder om 
Kristinebergsvägen, del av Skaftö-Fiskebäckskil 1:6, Lysekils kommun, till Skaftöbo 
AB, samt att kommunfullmäktige godkänner förslag på tillägg till ramavtal för 
planläggning och exploatering av området söder om Kristinebergsvägen, del av 
Skaftö-Fiskebäckskil 1:6, Lysekils kommun, innebärande att giltighetstiden för 
ramavtalet flyttas fram till 2018-12-31. 
 
Ronald Rombrant (LP): Att ärendet återremitteras för att ge förvaltningen i uppdrag 
att dels säkerställa att överlåtelsen inte medför ett gynnande av enskild (uppfyller 
exempelvis Skaftöbo kraven som ställdes vid anbudsförfrågan daterad 2011-06-23 där 
det av anbudet ska framgå anbudslämnarens ekonomiska styrka och garantier för att 
exploateringen genomförs) samt att säkerställa att Skaftöbo AB har kapacitet att 
erlägga köpeskillingen 47 mnkr för förvärvandet av kommunens mark. 
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Inge Löfgren (MP): I första hand bifall till Ronald Rombrants förslag om återremiss, i 
andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Håkan Smedja (V): Bifall till Ronald Rombrants förslag om återremiss. 
 
Lars Björneld (L): Avslag på Ronald Rombrants m.fl. förslag om återremiss. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Ronald Rombrants m.fl. förslag om återremiss mot att avgöra ärendet 
idag. 
 
Om ärendet ska avgöras idag proposition på Inge Löfgrens förslag till avslag mot Lars 
Björnelds m.fl. förslag att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition Ronald Rombrants förslag om återremiss mot att 
avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag 
 
Nej-röst för återremiss  
 
Omröstningsresultat 
 
Med 20 ja-röster och 11 nej-röster beslutar kommunfullmäktige om en 
minoritetsåterremiss i ärendet. (se omröstningsbilaga) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till för att ge förvaltningen i 
uppdrag att dels säkerställa att överlåtelsen inte medför ett gynnande av enskild 
(uppfyller exempelvis Skaftöbo kraven som ställdes vid anbudsförfrågan daterad 
2011-06-23 där det av anbudet ska framgå anbudslämnarens ekonomiska styrka och 
garantier för att exploateringen genomförs) samt att säkerställa att Skaftöbo AB har 
kapacitet att erlägga köpeskillingen 47 mnkr för förvärvandet av kommunens mark. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Bilaga  
NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 171 

 JA      NEJ    AVST 

S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson X X   
S Klas-Göran Henriksson Margareta Carlsson X X   
S Siw Linnér   X X   
S Anette Björmander  X X   
S Anders C Nilsson   X X   
C Siw Lycke   X X   
L Ann-Charlotte Strömwall  X X   
L Lars Björneld  X X   
L Camilla Carlsson   X X   
V Håkan Smedja  X  X  
V Marthin Hermansson   X  X  
K Yngve Berlin   X X   
K Britt-Marie Kjellgren      X X   

LP Ronald Rombrant X  X  
LP  Jeanette Janson X  X  
LP AnnBritt Jarnedal  Tomas Andreasson    X  X  
LP  Lars-Olof Stilgård X  X  
LP Fredrik Häller   X  X  
LP Patrik Saving      X  X  
LP Fredrik Lundqvist     X  X  
KD Roger Svensson Elisabeth Larsson X X   
MP Katja Norén   X  X  
MP Inge Löfgren X  X  
SD Caroline Hogander X X   
SD Christoffer Zakariasson X X   
SD Lillemor Antonsson X X   
M Mats Karlsson X X   
M Marita Fermell-Lagrell   X X   
M Richard Åkerman  X X   
S Sven-Gunnar Gunnarsson X X   
  31 20 11  
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§ 172 
 

Revidering av policy för inköp och upphandling samt riktlinjer och regler 
Dnr: LKS 2017-719 
 
Kommunfullmäktige beslutade om Policy för inköp och upphandling samt riktlinjer 
för inköp och direktupphandling 2015-06-25, § 54. 
Styrande dokument för inköp och upphandling behöver revideras utifrån att ny 
lagstiftning trädde i kraft 1 januari 2017 och 1 juni 2017.  
 
Från 1 januari tillkom lagstiftning gällande upphandling av koncessioner, 
upphandlingspolicyn har utarbetats för att även omfatta denna lagstiftning  
 
1 juni 2017 kompletterades lagstiftningen med bestämmelser om skyldighet för 
upphandlande myndigheter att ställa krav på arbetsrättsliga villkor gällande lön, 
semester och arbetstid. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-11, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-29, § 190 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige antar policy för inköp och upphandling och att det 
ersätter tidigare antagen policy, diarienummer 2015-232 med Yngve Berlings 
m.fl. ändringsförslag.  

2. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för inköp och upphandling och att det 
ersätter tidigare antagna riktlinjer, diarienummer 2015-232 

3. Kommunfullmäktige beslutar att policy för inköp och upphandling, samt 
riktlinjer för inköp och upphandling även ska gälla för de helägda kommunala 
bolagen. 

 
Beslutet skickas till  
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Upphandlaren 
Lysekils Stadshus AB 
Lysekils Hamn AB 
LysekilsBostäder AB 
Havets Hus i Lysekil AB 
LEVA i Lysekil AB 
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§ 173 
 

Riktlinjer för färdtjänst, riksfärdtjänst och arbetsresor  
Dnr: LKS 2017-711 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-30 att Lysekil ska delta i Västtrafiks centrala 
upphandling gällande anropsstyrd trafik. Avtal med Västtrafik gällande färdtjänst 
trädde i kraft 19 juni 2017.  
 
Som en konsekvens av att kommunen ingått avtal med Västtrafik har administrativa 
enheten, samhällsbyggnadsförvaltningen, omarbetat kommunens riktlinjer för 
färdtjänst, riksfärdtjänst och arbetsresor. Riktlinjerna tar utgångspunkt i 
färdtjänstlagen och det regelverk som Lysekils kommun tidigare beslutat.  
Riktlinjerna belyser även tillvägagångssätt och hur ärenden om färdtjänst, 
riksfärdtjänst och arbetsresor ska handläggas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-06, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-29, § 191 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna riktlinjerna för färdtjänst, riksfärdtjänst 
och arbetsresor. 
 
Beslutet skickas till  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Färdtjänstsamordnaren 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Byggnadsnämnden 
IT-nämnden 
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§ 174 
 

Riktlinjer för integrationsarbete i Lysekils kommun 
Dnr: LKS 2017-780 
 
I budget 2017 för kommunstyrelseförvaltningen finns ett uppdrag att ta fram 
styrdokument för integrationsarbetet för Lysekils kommun. Styrdokumentet ska gälla 
för alla kommunens nämnder och bolag och ange inriktning för arbetet. Utifrån 
kartläggning har riktlinjer tagits fram. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-07, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-29, § 192 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för integrationsarbete i Lysekils 
kommun. Riktlinjerna gäller för hela kommunkoncernen. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunstyrelseförvaltningen  
Integrationssamordnaren 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Byggnadsnämnden 
IT-nämnden 
Lysekils Stadshus AB 
Lysekils Hamn AB 
LysekilsBostäder AB 
Havets Hus i Lysekil AB 
LEVA i Lysekil AB 
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§ 175 
 

Riktlinjer för likabehandling 
Dnr: LKS 2017-781 
 
Diskrimineringslagen (2008:567) syftar till att motverka diskriminering och främja 
lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder. Från och med 1 januari 2017 har diskrimineringslagen skärpts 
och kommunen är skyldig att arbeta aktivt med åtgärder mot diskriminering. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-09, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-29, § 193 
 
Yrkande 
 
Ann-Charlotte Strömwall (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för likabehandling för Lysekils kommun. 
Riktlinjerna gäller för samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.  
Förslaget ersätter tidigare diskrimineringspolicy (LKS 2009-192). 
 
Beslutet skickas till  
 
Personalavdelningen 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Byggnadsnämnden 
IT-nämnden 
Lysekils Stadshus AB 
Lysekils Hamn AB 
LysekilsBostäder AB 
Havets Hus i Lysekil AB 
LEVA i Lysekil AB 
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§ 176 
 

Översyn av nämndorganisation 
Dnr: LKS 2017-663 
 
Arvodesberedningens översyn av kommunens nämndorganisation resulterade i ett 
antal förslag som därefter remitterades till fullmäktiges samtliga partier. Baserad på 
arvodesberedningens förslag, genomförd remissomgång och en samlad bedömning, 
föreslås att antalet ledamöter minskas i nämnderna och att det inrättas av en 
samhällsbyggnadsnämnd. Vidare föreslås att kommunstyrelseförvaltningen får i 
uppdrag att ta fram förslag till uppdrag, mandat och arbetsordning för 
kommunstyrelsens ledningsutskott. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-13. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-29, § 194 
 
Yrkande 
 
Mats Karlsson (M): Ändringsförslag på punkt 1, att antal ersättare ändras till 9 istället 
för kommunstyrelsens förslag om 7 ersättare, d.v.s. 9 ordinarie ledamöter och 9 
ersättare i kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder, i övrigt bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Christina Gustafson (S), Anders C Nilsson (S) och Elisabeth Larsson (KD): Bifall till 
Mats Karlssons förslag. 
 
Siw Lycke (C): Avslag på kommunstyrelsens förslag punkt 1 samt avslag på Mats 
Karlssons förslag i punkt 1. Ändringsförslag att antal ledamöter ska vara oförändrat i 
kommunstyrelsen och nämnder, 11 ordinarie och 11 ersättare. 
 
Håkan Smedja (V) och Ann-Charlotte Strömwall (L): Bifall till Siw Lyckes förslag. 
 
Yngve Berlin (K), Inge Löfgren (MP) och Camilla Carlsson (L): Avslag på punkt 1, 
ändringsförslag att antal ledamöter ska vara oförändrat i kommunstyrelsen och 
nämnder, 11 ordinarie och 11 ersättare, i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ronald Rombrant (LP): Bifall till Mats Karlsson förslag gällande punkt 1, ordinarie 
ledamöter 9 och 9 ersättare samt bifall till punkt 4, att kommunstyrelseförvaltningen 
får i uppdrag ta fram förslag på uppdrag och arbetsordning för kommunstyrelsens 
ledningsutskott. 
 
Återremiss på punkt 2, att byggnadsnämndens ansvar utvidgas och ombildas till en 
samhällsbyggnadsnämnd och där vissa frågor övertas från kommunstyrelsen samt punkt 
3 om att ge förvaltningen i uppdrag att skriva fram förslag gällande organisatoriskt 
ansvar, reglemente etc. Återremiss för att förtydliga vilka verksamheter som är tänkta att 
överföras från kommunstyrelsen till byggnadsnämnden. Utan att ha en nulägesanalys, en 
tydlig problembeskrivning och en skiss på hur uppgifterna ska fördelas mellan 
kommunstyrelsen och en utvidgad byggnadsnämnd, går det inte att fatta ett faktabaserat 
beslut i frågan. 
 
Jeanette Janson (LP): Bifall till Ronald Rombrants förslag. 
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Yngve Berlin (K): Avslag på Ronald Rombrants m.fl. förslag till återremiss. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på antal ledamöter punkt 1, Kommunstyrelsens förslag 9+7 mot Mats 
Karlssons m.fl. förslag om 9+9 mot Siw Lyckes m.fl. förslag om 11+11. 
 
Proposition på punkt 2, Ronald Rombrants förslag om återremiss mot att avgöra 
ärendet idag. 
 
Om ärendet ska avgöras idag, proposition på kommunstyrelsens förslag att 
byggnadsnämndens ansvar utvidgas och ombildas till en samhällsbyggnadsnämnd 
och där vissa frågor övertas från kommunstyrelsen. 
 
Proposition på punkt 3, Ronald Rombrants förslag om återremiss mot att avgöra 
ärendet idag.  
 
Om ärendet ska avgöras idag, proposition på kommunstyrelsens förslag att 
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag skriva fram förslag gällande 
organisatoriskt ansvar, reglemente, arbetsordning och arvode för den blivande 
samhällsbyggnadsnämnden samt hanteringen av ärenden vid myndighetsutövning av 
kommunens egna verksamheter. 
 
Proposition på punkt 4, att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag ta fram 
förslag på uppdrag och arbetsordning för kommunstyrelsens ledningsutskott. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på antal ledamöter punkt 1, kommunstyrelsens förslag 
9+7 mot Mats Karlssons m.fl. förslag om 9+9 mot Siw Lyckes m.fl. förslag om 11+11 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mats Karlssons m.fl. förslag. 
 
Omröstning begärs. Ordförande meddelar att Mats Karlssons m.fl. förslag är 
huvudförslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 

1. Kommunstyrelsens och Siw Lyckes m.fl. förslag ställs mot varandra för att utse 
motförslaget till huvudförslaget. 

 
2. Mats Karlssons m.fl. förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsens 

utser till motförslag. 
 

Ja-röst för Mats Karlssons m.fl. förslag 
 
Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag. 
 

Ordförande ställer kommunstyrelsens och Siw Lyckes förslag mot varandra och finner 
att kommunfullmäktige utser Siw Lyckes förslag till motförslag. 
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Omröstningsresultat 
 
Med 17 ja-röster och 14 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt Mats Karlssons 
m.fl. förslag. (Se omröstningsbilaga) 
 
Fortsatt proposition 
 
Ordförande ställer proposition på punkt 2, Ronald Rombrants förslag om återremiss 
mot att avgöra ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra 
ärendet idag. 
 
Ordförande ställer proposition kommunstyrelsens förslag punkt 2, att 
byggnadsnämndens ansvar utvidgas och ombildas till en samhällsbyggnadsnämnd 
och där vissa frågor övertas från kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt förslaget. 
 
Proposition på punkt 3, Ronald Rombrants förslag om återremiss mot att avgöra 
ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 3, att 
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag skriva fram förslag gällande 
organisatoriskt ansvar, reglemente, arbetsordning och arvode för den blivande 
samhällsbyggnadsnämnden samt hanteringen av ärenden vid myndighetsutövning av 
kommunens egna verksamheter och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på punkt 4, att kommunstyrelseförvaltningen får i 
uppdrag ta fram förslag på uppdrag och arbetsordning för kommunstyrelsens 
ledningsutskott och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar om förändrad nämndorganisation att gälla från och 
med mandatperioden 2019-2022 avseende: 
 

1. Antalet ledamöter i kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder 
minskas till 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare 

2. Byggnadsnämndens ansvar utvidgas och ombildas till en 
samhällsbyggnadsnämnd och där vissa frågor övertas från kommunstyrelsen 

3. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag skriva fram förslag gällande 
organisatoriskt ansvar, reglemente, arbetsordning och arvode för den blivande 
samhällsbyggnadsnämnden samt hanteringen av ärenden vid 
myndighetsutövning av kommunens egna verksamheter  

4. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag ta fram förslag på uppdrag och 
arbetsordning för kommunstyrelsens ledningsutskott. 
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Reservation 
 
Siw Lycke (C) och Ann-Charlotte Strömwall (L), anmäler blank reservation. 
 
Marthin Hermansson (V), Ronald Rombrant (LP) och Yngve Berlin (K), anmäler 
skriftlig reservation var för sig. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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Bilaga  
NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 176 

 JA      NEJ    AVST 

S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson X X   
S Klas-Göran Henriksson Margareta Carlsson X X   
S Siw Linnér   X X   
S Anette Björmander  X X   
S Anders C Nilsson   X X   
C Siw Lycke   X  X  
L Ann-Charlotte Strömwall  X  X  
L Lars Björneld  X  X  
L Camilla Carlsson   X  X  
V Håkan Smedja  X  X  
V Marthin Hermansson   X  X  
K Yngve Berlin   X  X  
K Britt-Marie Kjellgren      X  X  

LP Ronald Rombrant X X   
LP  Jeanette Janson X X   
LP AnnBritt Jarnedal  Tomas Andreasson    X X   
LP  Lars-Olof Stilgård X X   
LP Fredrik Häller   X X   
LP Patrik Saving      X X   
LP Fredrik Lundqvist     X X   
KD Roger Svensson Elisabeth Larsson X X   
MP Katja Norén   X  X  
MP Inge Löfgren X  X  
SD Caroline Hogander X  X  
SD Christoffer Zakariasson X  X  
SD Lillemor Antonsson X  X  
M Mats Karlsson X X   
M Marita Fermell-Lagrell   X  X  
M Richard Åkerman  X X   
S Sven-Gunnar Gunnarsson X X   
  31 17 14  
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RESERVATION från Yngve Berlin (K) mot kommunfullmäktiges beslut 2017-12-14 i 
ärende 15, översyn av nämndorganisationen: 
 

 
Från att ha varit 11 ledarmöten och ersättare i kommunens politiska nämnder och 
styrelser har fullmäktige nu beslutat att det ska minska ner till 9, för kommande 
mandatperiod. 
 
Socialdemokraterna, Moderaterna och Lysekilspartiet bildade på decembermötet 
gemensam front och drev igenom förslaget att drastiskt minska det folkvalda 
inflytandet i politiken i Lysekil. Deras 17 ledarmöten räckte (med knapp marginal) att 
ändra förutsättningarna för nästa kommunalval. 
 
Argumenten att ”Det är rimligt att anta att en nämnd bestående av färre ledamöter har 
möjlighet att arbeta effektivare och mer fokuserat”. och att det skulle bli ”en förenklad 
och effektivare process i ärendehanteringen,” köper vi inte. Att slippa två ledamöten i 
KS och nämnder handlar inte om annat än att slippa kritiska ifrågasättande 
uppfattningar. Bristen på ”focus och effektivitet” beror väl snarare på att två ”block” 
krigat om vem som är duktigast på att förvalta de nyliberala direktiv och 
förutsättningar som ges från högre politisk ort. 
 
Inte heller ”köper” vi talet om att minskat politisk inflytande kan försvaras med 
”minskad förbrukning av skattemedel” som det står i tjänsteskrivelsen. I så fall skulle 
alla arvodesberedningens förslag behandlats samtidigt, på samma fullmäktigemöte. 
Det vill säga även arvodeshöjningen för kommunalråden, (över 6000 kr/mån.) 
Anledningen till att höjningen av arvodena inte behandlades på detta fullmäktigemöte 
är ingen tillfällighet. Det skulle bli alltför tydligt att ”minskad förbrukning av 
skattemedel” bara används som argument när det passar. 
 
Förslaget att höja kommunalrådslönerna (arvodena) från nuvarande 75 % till 85 % av 
riksdagsmannaarvodet, kommer på begäran från bl.a. Lp på ett senare möte. 
Vi är av demokratiska skäl emot krympningen av politisk representation, inte för egen 
del, det blir en fråga för väljarna. Men vi tror inte Lysekils medborgare är intresserade 
av ett i bästa fall, grått ”tvåpartisystem”. Vi vet att människors vardag i Lysekil inte är 
så likartad att inga politiska åsiktsskillnader löpande behöver nå in i kommunens 
styrelser och nämnder?  
 
Nuvarande linje från styrande minoritet, att undvikande öppen debatt i fullmäktige och 
nämnder och en juridisk skenfäktning har nu också kompletteras med krympta 
nämnder. När sedan Moderaterna inför omröstningen på mötet med propositions 
finter försökte dribbla bort att frågan stod mellan förslagen 11 eller 9 ledarmöten då når 
det politiska spelet bottennivå.  17 för att krympa nämnderna, 14 emot! 
Jag reservera mig för Kommunisternas fullmäktige grupps räkning mot beslutet att 
ytterligare avdemokratisera av lokalsamhället.      
 
 
Yngve Berlin  
 
Lysekil den 17 december 2017 
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RESERVATION från Marthin Hermansson (V) mot kommunfullmäktiges beslut 
2017-12-14 i ärende 15, översyn av nämndorganisationen: 
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RESERVATION från Ronald Rombrant (LP) mot kommunfullmäktiges beslut 2017-
12-14 i ärende 15, översyn av nämndorganisationen: 
 

 
Enligt SKL kommer kommunerna under de närmaste åren att ställa inför mycket 
stora utmaningar. Vi kommer redan i arbetet med budgeten för 2019 mycket påtagligt 
att få erfara detta. Det kommer sannolikt inte att finnas utrymma för expansion 
någonstans i den kommunala organisationen, vi kommer till leda att hör ord som 
”utmaningar”, ”krav på effektiviseringar”, ”behov av anpassning”. För de kommuner 
som inte lyckas effektivisera kommer skattehöjningar att vara nödvändiga för att 
ekonomin ska hållas i balans.  
 
Förvaltningen har drivit frågan om att överföra ansvar och uppgifter från 
kommunstyrelsen till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden ska enligt förslaget byta 
namn till samhällsbyggnadsnämnden. Många politiker har svalt detta med hull och 
hår, inte minst gäller detta den styrande minoriteten med S i spetsen.  
 
Vi säger inte direkt nej till detta, men innan vi ska kunna ta ställning behövs mer fakta 
för att fatta ett underbyggt beslut. Beslutsfattande på lösa boliner har vi tillräcklig 
med erfarenhet av.     
 
Vi saknar uppgift om vilka verksamheter som är tänkta att överföras från 
kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. Det finns inga uppgifter 
överhuvudtaget om hur de ekonomiska och verksamhetsmässiga resurserna idag 
fördelar sig mellan KS och BN, än mindre finns det med någon information om hur 
det kan se ut efter en överföring av uppgifter från kommunstyrelsen. 
   
Vi ser inga problem med att vi har det som idag. OM det är problem med detta bör 
detta i så fall beskrivas i beslutsunderlaget.   
 
Att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att skriva fram förslag gällande 
organisatoriskt ansvar, reglemente, arbetsordning och arvode för den blivande 
samhällsbyggnadsnämnden samt hanteringen av ärenden vid myndighetsutövning av 
kommunens egna verksamheter innan vi vet om vi vill och avser att göra förändringar 
är enligt vår mening i helt fel ordning.  
 
Mot bakgrund av de ekonomiska utmaningar vi står inför vore det sannolikt klokare 
att låta byggnadsnämnden fortsätta med de uppgifter de har idag, kanske t o m 
minska antalet ledamöter från det antal som fullmäktige beslutade 2017-12-14. Detta 
hade varit i linje med de ekonomiska krav som kommer att ställas på nämnderna 
framöver.   
 
 
 
Ronald Rombrant, för Lysekilspartiet  
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§ 177 
 

Hantering av medborgarförslag  
Dnr: LKS 2017-722 
 

Nuvarande hantering av medborgarförslag är inte optimal då handläggningstiderna 
och därmed tidsrymden för besvarande tenderar att bli ohanterliga och dra ut på 
tiden. Detta kan till viss del hänföras till ansträngda personella resurser, tydlighet och 
ansvarskänsla samt att det stora flertalet förslag egentligen inte är medborgarförslag i 
kommunallagens mening och därför inte skulle behöva hanteras av 
kommunfullmäktige.   
 

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag utreda frågan om ett effektivare 
alternativ till dagens system. Förvaltningen har dock inte funnit någon metod som 
fullt ut kan anses motsvara fullmäktiges uppdrag. Nuvarande hantering bedöms dock 
kunna struktureras upp genom att ge avdelningen för verksamhetsstöd 
samordningsansvaret för medborgarförslag, fastställa en tydlig definition av 
begreppet medborgarförslag samt vidta en klassning/gallring av medborgarförslag 
direkt då dessa inkommer i syfte att skilja medborgarförslag från mer allmänna 
synpunkter och klagomål.  
 

Med dessa åtgärder undviks att förslagen sprids ut inom kommunen där ansvaret 
tidigare tenderat att försvinna i mängden samtidigt som man erhåller en samlad 
överblick av medborgarförslagen. Effekten av detta blir sannolikt att antalet 
medborgarförslag enligt definitionen reduceras väsentligt jämfört med dagens nivå 
vilket innebär att det skapas förutsättningar att besvara förslagen i skälig tid. 
 

Beslutsunderlag 
 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-11. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-29, § 195 
 

Yrkande 
 

Yngve Berlin (K):Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att:  
 

1. Medborgarförslag bibehålls i sin nuvarande form 

2. Kommunens administrativa chef och avdelningen för verksamhetsstöd fr.o.m. 
2018-01-01 ges samordningsansvaret för hanterings- och besvarande-
processen av medborgarförslag 

3. Medborgarförslag definieras som - Ett förslag av principiell art eller som 
bedöms kunna bidra till bättre eller mer kostnadseffektiva lösningar på 
olika frågor eller sakförhållanden, och som tidigare inte hanterats av 

kommunfullmäktige, samt som ryms inom den kommunala kompetensen 

4. En klassning/gallring utifrån definitionen görs av det inkomna förslaget 
omedelbart då det inkommer till kommunen samt att en återkoppling 
gällande klassningen görs direkt till förslagsställaren för kännedom/dialog  

 

Beslutet skickas till  
 

Kommunstyrelseförvaltningen   
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§ 178 
 
Avgifter inom Gullmarsborg 
Dnr: LKS 2017-806 
 
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2017-11-21 föreslår nämnden 
kommunfullmäktige att hyrestaxorna inom Gullmarsborg ska höjas med 10 procent. 
 
En höjning med 10 procent innebär följande taxenivåer/timma för Gullmarsborgs 
område. Till huvudtaxorna tillkommer taxor för delar av anläggningar och mindre 
anläggning som dans och spinning sal som också påverkas av den 10 procentiga 
höjningen. 
 

 2018 
 
Föreningstaxa per ungdom simhall/ishall 

 
50 kr 

 
Vuxentaxa A förening simhall/ishall 

 
200 kr 

 
Vuxentaxa B privat/företag simhall/ishall 

 
380 kr 

 
Hyresgäst annan kommun simhall 

 
450 kr 

 
Hyresgäst annan kommun ishall 

 
660 kr 

 
Match kommunförening ishall senior 

 
1 650 kr 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-23, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-29, § 196 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt utbildningsnämndens förslag till hyresavgifter 
inom Gullmarsborg från och med 2018-01-01. 
 
Beslutet skickas till  
 
Utbildningsnämnden 
Fritidsavdelningen/Gullmarsborg 

  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunfullmäktige 2017-12-14  36 (43) 

 

     
Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 179 
 
Motion lagen om valfrihetssystem (LOV) 
Dnr: LKS 2017-829 
 
Siw Lycke, Monica Andersson och Christer Hammarqvist från centerpartiet föreslår i 
en motion 2017-11-30 att Lysekils kommun utreder möjligheterna om att tillämpa 
lagen om valfrihetssystem (LOV) inom lämpliga områden. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2017-11-30 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionärerna 
Kommunstyrelsen (inkl. motionen) 
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§ 180 
 
Motion om krav på mantalsskrivning för hyreskontrakt hos kommunens 
bostadsbolag 
Dnr: LKS 2017-842 
 
Yngve Berlin (K) föreslår i en motion 2017-12-05 om förändringar i ägardirektiven för 
LysekilsBostäder AB om krav på mantalsskrivning för hyreskontrakt hos kommunens 
bostadsbolag. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2017-12-05 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
Kommunstyrelsen (inkl. motionen) 
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§ 181 
 

Motion av Inge Löfgren (MP) att ta hem miljönämnden  
Dnr: LKS 2017-121 
 
Inge Löfgren (MP) har i en motion föreslagit att Lysekils kommun under 2017 ska 
säga upp avtalet om miljösamverkan mellan Lysekils, Munkedals och Sotenäs 
kommuner. Lysekils kommun bör istället själv ta över miljönämndens 
myndighetsuppgifter. 
 
Sammantaget är förvaltningens bedömning att det inte på något sätt skulle gynna 
miljö- och hälsoskyddsarbetet att nu bryta upp den gemensamma organisationen. 
Snarare skulle det leda till en ny period av minskad leverans i likhet med vad som blev 
fallet när samverkan startades. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-09, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-29, § 197 
 
Yrkande 
 
Jan-Olof Johansson (S) och Christina Gustafson (S): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Inge Löfgren (MP): Avslag på kommunstyrelsens förslag till förmån för eget förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag mot Inge Löfgrens förslag till 
avslag. 
 
Proposition  
 
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag mot Inge 
Löfgrens förslag till avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
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§ 182 
 
Motion av Håkan Smedja och Marthin Hermansson (V) om ny 
nämndorganisation från 2015 
Dnr: LKS 2014-355 
 
Håkan Smedja (V) och Marthin Hermansson (V) har i en motion 2014-08-21 
föreslagit att kommunfullmäktige tar beslut om att fritid och kultur bryts ut från 
bildningsnämnden och att: 

 en ren skolnämnd bildas för grundskola och gymnasiet 

 en ny nämnd (direkt underställd kommunstyrelsen) för fritid, kultur, 
näringsliv och turism bildas. 

 Lysekil aktivt söker utvecklat organiserat kommunsamarbete med Munkedal 
och förslagsvis Uddevalla om vuxenutbildningen 

 
Kommunfullmäktige har 2014-09-25, § 109 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen. 
 
Motionen är från 2014 och avsikten från motionärerna var att förändra 
organisationen med start 1 januari 2015 då det påbörjades en ny mandatperiod. Av 
olika anledningar har denna motion inte blivit behandlad och besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-01 att tillsätta en arvodesberedning samt att se 
över nämndorganisationen och storleken på nämnderna.  
 
Beredningen har inte haft anledning att titta på en ren skolnämnd då 
utbildningsnämnden fungerar väl med sitt uppdrag för samtliga frågor inom 
utbildningssektorn och ansvaret för kultur- och fritidsfrågorna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-15, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-29, § 198 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad 
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionärerna 
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§ 183 
 
Motion av Håkan Smedja och Marthin Hermansson (V) om pengar från 
kommunstyrelsen till bildningsnämnden 
Dnr: LKS 2013-478 
 
Håkan Smedja och Marthin Hermansson (V), har 2013-12-12 inkommit till 
kommunfullmäktige med en motion om att endast ha en 100 procentig 
kommunalrådstjänst. Den totala besparingen på 115 procent ska oavkortat överföras 
från kommunstyrelsen till bildningsnämnden.  
 
Kommunfullmäktige har 2013-12-13, § 177 remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Det har hänt mycket sen motionen lämnades in för fyra år sedan.  
Bildningsnämnden finns inte kvar. Fullmäktige beslutade 2014-10-30, § 9 om ett nytt 
reglemente för en utbildningsnämnd, som från och med 2015-01-01 fick ansvar för 
samtliga frågor inom utbildningssektorn samt fortsatt ansvar för kultur- och 
fritidsfrågorna.  
 
Ett nytt arvodesreglemente antogs av fullmäktige 2015-06-25 som specificerar 
arvoden och procentsatserna för ordförande och vice ordförande. En revidering av 
kommunstyrelsens reglemente beslutades 2017-03-16, där det framgår att 
kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd på 100 procent och 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande ska vara oppositionsråd på en omfattning 
motsvarande 75 procent av heltid. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-15, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-29, § 199 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad 
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionärerna 
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§ 184 
 
Interpellation från Ronald Rombrant (LP) – Ska eller ska inte 
socialnämnden få tilläggsanslag? 
Dnr: LKS 2017-847 
 
Ronald Rombrant (LP) har i en interpellation 2017-12-10 ställt frågor till 
kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S), gruppledare Mats Karlsson 
(M) och Lars Björneld (L):  
 
Stämmer det att Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna i Lysekil har 
kommit överens om att socialnämnden kan komma att få extra tillskott av pengar 
under 2018? Vad menas med detta, kommer ni då att fatta beslut om en ny budget för 
2018? Tilläggsanslag? Fullmäktige, socialförvaltningens anställda, 
socialförvaltningens ledning och inte minst övriga partier i socialnämnden måste få 
klara besked, vad är det som gäller?   
 
 
Kommunfullmäktiges ordförande meddelar att Jan-Olof Johansson (S), Mats 
Karlsson (M) och Lars Björneld (L) kommer att besvara interpellationen vid nästa 
kommunfullmäktige. 
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§ 185 
 
Anmälningsärende 
 
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende: 
 

 Beslut från länsstyrelsen om valdistriktsindelning (LKS 2017-666) 

 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Sotenäs kommun 2017-11-09  
§§ 127, 128 129, taxa för E-cigaretter och tobak samt delegation av tillsyn enligt 
lag om E-cigaretter (LKS 2017-653, 2017-650) 

 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Sotenäs kommun 2017-11-09, 
avsiktsförklaring gemensamt ägande av RAMBO (LKS 2017-678) 

 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Munkedals kommun 2017-11-23, 
avsiktsförklaring gemensamt ägande av RAMBO (LKS 2017-678) 

 Protokollsutdrag från miljönämnden i mellersta Bohuslän 2017-12-06, årlig 
indexjustering av timtaxa 2018. 
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§ 186 

 

Ordförandes tack 
 
Ordförande tackar samtliga anställda inom Lysekils kommun för ett gott arbete under 
året. 
 
Ordförande framför tack till ledamöterna, presidiet och sekretariatet för gott 
samarbete under året som gått och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 

 


