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BESLUTANDE: 

Ledamöter 
 
Jan-Olof Johansson (S) 
Christina Gustafson (S) 
Klas-Göran Henriksson (S) 
Siv Linnér (S) 
Anette Björmander (S) 
Anders C Nilsson (S) 
Siw Lycke (C)  
Yngve Larsson (L), ersätter Ann-Charlotte Strömwall (L) 
Lars Björneld (L) 
Camilla Carlsson (L)  
Marthin Hermansson (V) 
Håkan Smedja (V) 
Stig Berlin (K), ersätter Yngve Berlin (K) 
Per-Gunnar Ahlström (K), ersätter Britt-Marie Kjellgren (K) §§ 114-120 
Britt-Marie Kjellgren (K) §§ 121-144 
Ronald Rombrant (LP) 
Jeanette Janson (LP) 
Anders Friberg (LP), ersätter Annbritt Jarnedal (LP) 
Lars-Olof Stilgård (LP)  
Fredrik Häller (LP)  
Patrik Saving (LP) 
Fredrik Lundqvist (LP) 
Katja Norén (MP)  
Inge Löfgren (MP)  
Mats Karlsson (M) 
Marita Fermell-Lagrell (M)  
Richard Åkerman (M) 
Sven-Gunnar Gunnarsson (S) 
 

 
 
 
 

  
  

 
Vid uppropet var av 31 utsedda kommunfullmäktige, 23 ordinarie ledamöter,  
4 ersättare och 4 frånvarande. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 114 
 

Avsägelse som ordinarie ledamot i byggnadsnämnden och 
socialnämnden  
Dnr: LKS 2014-455 
 
Daniel Arvidsson (SD) har i en skrivelse 2017-08-29 avsagt sig uppdraget som 
ledamot i byggnadsnämnden och socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Daniel Arvidsson 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till valberedningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Daniel Arvidsson 
Nämndsekreterarna/Troman 
Löneenheten 
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§ 115 
 

Avsägelse som ordinarie ledamot i Lysekils Hamn AB 
Dnr: LKS 2014-542 
 
Fredrik Röckner (M) har i en skrivelse 2017-09-18 avsagt sig uppdraget som ordinarie 
ledamot i styrelsen för Lysekils Hamn AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Fredrik Röckner 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Fredrik Röckner 
Lysekils Hamn AB/VD 
Nämndsekreterarna/Troman 
Löneenheten 
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§ 116 
 
Rättelse av fyllnadsval till utbildningsnämnden 
Dnr:  LKS 2014-455 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-21 gjordes ett fyllnadsval till 
utbildningsnämnden. Det blev det en missuppfattning vid nomineringen, Maria 
Granberg ska nomineras till ordinarie ledamot. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Maria Granberg som ordinarie ledamot i 
utbildningsnämnden under resterande tid av mandatperioden. 
 
Beslutet skickas till  
 
Maria Granberg 
Nämndsekreterare/Troman 
Löneenheten 
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§ 117 
 
Fyllnadsval till ledamot i styrelsen för Lysekils Hamn AB 
Dnr: LKS 2014-542 
 
Fyllnadsval till ordinarie ledamot i styrelsen för Lysekils Hamn AB ska genomföras. 
 
Nominering 
 

Richard Åkerman (M) nominerar: 

Lars Zetterberg (M) som ledamot i styrelsen för Lysekils Hamn AB. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lars Zetterberg som ledamot i styrelsen för 
Lysekils Hamn AB fram till bolagsstämman 2019. 
 
Beslutet skickas till  
 
Lars Zetterberg 
Lysekils Hamn AB/VD 
Nämndsekreterare/Troman 
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§ 118 
 
Fyllnadsval till ledamot i styrelsen för Kooperativa Hyresrättsförening 
Lysekils Omsorgsbostäder 
Dnr: LKS 2014-455 
 
Fyllnadsval till ledamot i styrelsen för Kooperativa Hyresrättsförening Lysekils 
Omsorgsbostäder ska genomföras. 
 
Nominering 
 

Klas-Göran Henriksson (S) nominerar: 

Klas Mellgren (S) till ledamot i styrelsen för Kooperativa Hyresrättsförening Lysekils 
Omsorgsbostäder. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Klas Mellgren (S) till ledamot i styrelsen för 
Kooperativa Hyresrättsförening Lysekils Omsorgsbostäder under resterande tid av 
mandatperioden. 
 
Beslutet skickas till  
 
Klas Mellgren 
Kooperativa Hyresrättsförening Lysekils Omsorgsbostäder 
Nämndsekreterare/Troman 
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§ 119 
 
Utlåtande avseende delårsrapport per 31 augusti 2017 
Dnr: LKS 2017-721 
 
Kommunens revisorer har i enlighet med kommunallagen och god revisionssed 
översiktligt granskat Lysekils kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2017. 
 
Revisorernas uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är rättvisande och 
är förenlig med de av fullmäktiges beslutande mål för ekonomi och verksamhet som 
är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

 
Revisionsrapporten från PwC bifogas som på kommunens revisorers uppdrag har 
granskat kommunens delårsrapport. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunens revisorers utlåtande 2017-10-10 
PwC granskning av delårsrapport 2017-10-10 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige tar del av revisorernas utlåtande avseende delårsrapport  
per 31 augusti 2017. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunens revisorer 
PwC 
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§ 120 
 
Uppföljningsrapport 3 2017 för Lysekils kommun 
Dnr: LKS 2017-224, LKS 2017-511 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 3 per 31 augusti 
2017. Rapportering sker efter den nya styrmodellen och omfattar kommunens 
kvalitetsfaktorer för att säkerställa grunduppdraget, ekonomi, personal och 
åtgärdsrapportering för arbetet med utvecklingsmålen. Rapporten omfattar också 
kommunens nämnder, styrelse och bolag, vilka har lämnat en sammanfattande 
redogörelse för verksamheten, ekonomi och åtgärder för budget i balans.  
Rapporten innehåller också sammanställd redovisning och utgör det delårsbokslut 
som kommunens ska upprätta. Kommunen har en budget i balans, men det skiljer sig 
mellan nämnderna. 
 
Socialnämnden prognos för helåret är 15,7 mnkr negativ i förhållande till budget. 
Kommunstyrelseförvaltningen kan konstatera att de beslut om åtgärder som 
nämnden har tagit hittills inte har gett effekt.  
 
Socialnämnden har i beslut 2017-06-20, § 129 begärt av kommunstyrelsen extra 
resurser motsvarande tre årsarbetare. Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att 
detta inte är möjligt eftersom de ramar som finns gäller utifrån kommunens 
övergripande resultatmål. Några budgeterade reserver finns inte. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-25, med bilagor 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-10-04, § 137 
 
Yrkande 
 
Jan-Olof Johansson (S) och Christina Gustafson (S): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Ronald Rombrant (LP): Tilläggsyrkande från Lysekilspatiet och miljöpartiet att 
kommunfullmäktige tillstyrker socialnämndens begäran om resursförstärkning på  
1,8 mnkr innevarande år för att öka bemanningen inom Barn och Unga, vilket 
finansieras genom att budgeterat resultat minskas med 1,8 mkr.   
 
Stig Berlin (K): Bifall till kommunstyrelsens förslag punkt ett, att godkänna 
uppföljningsrapport 3. Avslag på kommunstyrelsens förslag punkt två, om att 
uppmana socialnämnden som prognostiserar budgetunderskott att vidta åtgärder för 
att uppnå budgetbalans.  
 
Håkan Smedja (V): Bifall till Ronald Rombrant m.fl. tilläggsyrkande. 
 
Fredrik Lundqvist (LP): Tilläggsyrkande att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vidta 
nödvändiga åtgärder för att långsiktigt komma i balans avseende både verksamhet 
och ekonomi.  
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Propositionsordning 
 
Proposition på kommunstyrelsens förslag, punkt ett att godkänna 
uppföljningsrapport 3. 
 
Proposition på kommunstyrelsens förslag, punkt två att uppmana socialnämnden som 
prognostiserar budgetunderskott att vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans mot 
Stig Berlins avslagsyrkande. 
 
Proposition på Ronald Rombrants m.fl. tilläggsyrkande att kommunfullmäktige 
tillstyrker socialnämndens begäran om resursförstärkning på 1,8 mnkr innevarande 
år för att öka bemanningen inom Barn och Unga, vilket finansieras genom att 
budgeterat resultat minskas med 1,8 mkr mot avslag. 
 
Proposition på Fredrik Lundqvists tilläggsyrkande att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att vidta nödvändiga åtgärder för att långsiktigt komma i balans avseende både 
verksamhet och ekonomi mot avslag. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, punkt ett att godkänna 
uppföljningsrapport 3 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, punkt två att uppmana 
socialnämnden som prognostiserar budgetunderskott att vidta åtgärder för att uppnå 
budgetbalans mot Stig Berlins avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 

Ja-röst till Stig Berlins avslagsyrkande  
 

Nej-röst till kommunstyrelsens förslag 
 
Omröstningsresultat 
 

Med 4 ja-röster, 20 nej-röster och 3 som avstår, beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag. (Se omröstningsbilaga 1) 
 
Fortsatt proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. tilläggsyrkande, att 
kommunfullmäktige tillstyrker socialnämndens begäran om resursförstärkning på  
1,8 mnkr innevarande år för att öka bemanningen inom Barn och Unga, vilket 
finansieras genom att budgeterat resultat minskas med 1,8 mkr mot avslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet.  
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Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Ronald Rombrants m.fl. tilläggsyrkande. 
 
Nej-röst för avslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 13 ja-röster och 14 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå Ronald 
Rombrants m.fl. tilläggsyrkande. (Se omröstningsbilaga 2) 
 
Fortsatt proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Fredrik Lundqvists tilläggsyrkande, att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att långsiktigt komma i 
balans avseende både verksamhet och ekonomi mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Fredrik Lundqvists tilläggsyrkande. 
 
Nej-röst för avslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 13 ja-röster och 14 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå Fredrik 
Lundqvists tilläggsyrkande. (Se omröstningsbilaga 3) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner Uppföljningsrapport 3 2017 för Lysekils kommun. 
 
Kommunfullmäktige uppmanar socialnämnden som prognostiserar budgetunderskott 
att vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans. 
 
Reservation 
 
Stig Berlin, Ronald Rombrant och Fredrik Lundqvist anmäler, skriftlig reservation var 
för sig. 
 
Beslutet skickas till  
 
Revisorerna (inkl. beslutsunderlag) 
Utbildningsnämnden (inkl. beslutsunderlag) 
Socialnämnden (inkl. beslutsunderlag) 
Byggnadsnämnden (inkl. beslutsunderlag) 
Ekonomiavdelningen 
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Bilaga 1 
NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 120 

 JA      NEJ    AVST 

S Jan-Olof Johansson X  X  
S Christina Gustafson X  X  
S Klas-Göran Henriksson 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 Yngve Larsson 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  Stig Berlin X X   
K Britt-Marie Kjellgren Per-Gunnar Ahlström     X X   

LP Ronald Rombrant X  X  
LP  Jeanette Janson X  X  
LP AnnBritt Jarnedal         Anders Friberg      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  -    
MP Katja Norén   X  X  
MP Inge Löfgren X  X  
SD Caroline Hogander -    
SD Christoffer Zakariasson -    
SD Lillemor Antonsson -    
M Mats Karlsson X  X  
M Marita Fermell-Lagrell  X  X  
M Richard Åkerman X  X  
S Sven-Gunnar Gunnarsson X  X  
  27 4 20 3 

  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunfullmäktige 2017-10-19  13 (43) 

 

     
Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

Bilaga 2 
NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 120 

 JA      NEJ    AVST 

S Jan-Olof Johansson X  X  
S Christina Gustafson X  X  
S Klas-Göran Henriksson 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 Yngve Larsson 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  Stig Berlin X X   
K Britt-Marie Kjellgren Per-Gunnar Ahlström     X X   

LP Ronald Rombrant X X   
LP  Jeanette Janson X X   
LP AnnBritt Jarnedal         Anders Friberg      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  -    
MP Katja Norén   X X   
MP Inge Löfgren X X   
SD Caroline Hogander -    
SD Christoffer Zakariasson -    
SD Lillemor Antonsson -    
M Mats Karlsson X  X  
M Marita Fermell-Lagrell  X  X  
M Richard Åkerman X  X  
S Sven-Gunnar Gunnarsson X  X  
  27 13 14  
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Bilaga 3 
NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 120 

 JA      NEJ    AVST 

S Jan-Olof Johansson X  X  
S Christina Gustafson X  X  
S Klas-Göran Henriksson 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 Yngve Larsson 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  Stig Berlin X X   
K Britt-Marie Kjellgren Per-Gunnar Ahlström     X X   

LP Ronald Rombrant X X   
LP  Jeanette Janson X X   
LP AnnBritt Jarnedal         Anders Friberg      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  -    
MP Katja Norén   X X   
MP Inge Löfgren X X   
SD Caroline Hogander -    
SD Christoffer Zakariasson -    
SD Lillemor Antonsson -    
M Mats Karlsson X  X  
M Marita Fermell-Lagrell  X  X  
M Richard Åkerman X  X  
S Sven-Gunnar Gunnarsson X  X  
  27 13 14  
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RESERVATION mot kommunfullmäktiges beslut 2017-10-19 i ärende 5 
Uppföljningsrapport: 
_______________________________________________  
 
Med anledning av Uppföljningsrapport 3 för Lysekils kommun önskar jag skriftligen 
reservera mig mot beslutet att enbart uppmana socialnämnden att vidta åtgärder för 
att uppnå budgetbalans till förmån för beslut där också kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att långsiktigt komma i balans avseende 
såväl verksamhet som ekonomi i socialnämnden. 
 
Min uppfattning är att socialnämndens utmaning är alltför stor i förhållande till de 
resurser de förfogar över. Socialnämnden kan därmed inte komma till rätta med 
varken verksamhetsutveckling eller ekonomi. Huvudansvar för dessa brister ligger 
delvis i socialnämndens ansvarsområde men det är kommunstyrelsen som är satt att 
leda daglig verksamhet och utöva uppsiktsplikt.  
 
Eftersom kommunstyrelsen inte aktivt utövar uppsiktsplikt genom att t.ex. ge råd 
eller anvisningar, inte kommer till fullmäktige för att få uppdrag justerade etcetera 
blir kommunstyrelsen varken ett stöd till socialnämnden eller ansvarstagande i 
genomförandet av kommunfullmäktiges beslut. 
 
Uppmaningen från styrande minoritet - att vidta åtgärder för att uppnå ekonomisk 
balans - blir en tom fras utan någon förankring i eget agerande eller i en rimlig 
bedömning av socialnämndens förmåga efter många års ekonomiskt underskott och 
obalans i verksamhet. Beslutet att inte bifalla mitt tilläggsyrkande om att också ge 
kommunstyrelsen ett uppdrag bekräftar både en passiv och ohörsam ledning. 
 
 
 
Fredrik Lundqvist 
Lysekilspartiet 
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RESERVATION mot kommunfullmäktiges beslut 2017-10-19 i ärende 5 
Uppföljningsrapport: 
_______________________________________________  
 

Bakgrund 
Socialnämnden uppdrog våren 2017 åt en konsult att tillsammans med personalen 
genomlysa verksamheten inom enheten Barn och Unga. Den mycket gediget 
genomförda genomlysningen resulterade i rekommendationen att utöka bemanningen 
med två socialsekreterare och en utredningsresurs. Detta var en förutsättning för att 
enheten skulle kunna arbete mer förebyggande och att göra tidiga insatser. 
Utredningen kostade runt 300 tkr. En enig socialnämnd ville gå vidare med detta. Det 
fanns dock en liten hake, prislappen för detta var 1,8 mkr.  
 

Med en helårsprognos som i juni pekade på ett underskott på 6 miljoner var nämndens 
kassa mer än tömd, för att ändå kunna genomföra denna nödvändiga satsning 
beslutade nämnden den 20 juni att vända sig till kommunstyrelsen för att få extra 
anslag. Nämnden, där (S) tillsammans med samverkande partier har majoritet (Smlc), 
beslutade:  
 

”Socialnämnden beslutar att godkänna en utökning av personalresurs till 
individ och familjeomsorgens barn- och ungdomsenhet motsvarande 3 
årsarbetare. Beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen 
beviljar erforderliga resurser. Socialnämnden beslutar att begära hos 
kommunstyrelsen om en utökning av ekonomiska resurser för 
ovanstående personalbehov.” 
 

Hur ställde sig då KS till Socialnämndens begäran? När begäran kom till 
kommunstyrelsen den 4 oktober avslog (S) och de samverkande partierna 
socialnämndens hemställan. Märkligt kan man tycka, när samma konstellation i 
socialnämnden röstade för att ansöka om mer resurser. När ärendet sedan behandlades 
i fullmäktige upprepades visan från kommunstyrelsen, Smlc röstade ned vårt yrkande 
att ge socialnämnden ett tilläggsanslag på 1,8 mkr för att kunna bemanna upp enheten 
Barn och unga.  
 

Nu är vi där att en majoritet med (S) i spetsen både i kommunstyrelsen och i 
kommunfullmäktige har avslagit socialnämndens begäran att få resurser för att 
förstärka nämnda enhet.  
 

Vad ska nu då socialnämnden göra? Märkligt nog har förvaltningen redan satt 
igång en rekryteringsprocess trots att nämndens beslut förutsatte kommunstyrelsens 
godkännande. Förklaringen till detta är att socialnämndens socialdemokratiska 
ordförande enligt egen utsago ”har beordrat” förvaltningen att anställa enligt 
rekommendationerna i konsultrapporten. Detta har skett i strid mot nämndens eget 
beslut att invänta svar från KS. Och det har skett i strid mot förvaltningens beslut om 
anställningsstopp. Ska nu förvaltningen/nämnden avbryta de påbörjade 
rekryteringarna? Rimligtvis är detta helt nödvändigt om nämnden inte vill dra på sig 
allvarlig kritik. Nu har ju dessutom budgetöverskridandet nästan trefaldigats.  
 

Vi i LP/MP vill göra satsningar på förebyggande verksamhet, därför sade vi ja 
till socialnämndens begäran. Vi är ganska säkra på att det hade underlättat för 
socialnämnden. Och att det hade varit bra för de barn och unga som är i behov av stöd 
och insatser.    
 

Ronald Rombrant, för Lysekilspartiet   
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RESERVATION mot kommunfullmäktiges beslut 2017-10-19 i ärende 5 
Uppföljningsrapport: 
_______________________________________________  
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§ 121 
 
Vision Lysekil 2030 
Dnr: LKS 2017-332 
 
Enligt Lysekils kommuns styrmodell utgör visionen och värdegrunden tillsammans 
med kommunala och statliga styrdokument grunden för verksamhetens uppdrag 
(grunduppdraget). Visionen ska ange ett framtida önskvärt tillstånd och resultat på 
lång sikt (10 år eller mer). Den ska ge inriktning och energi för utvecklingsarbetet och 
visa vägen till en bättre verksamhet och ett bättre Lysekil. 
 
Visionen har arbetats fram i workshops med politiker och tjänstemän i kommunen 
med svaren från enkäten Lysekil 2030 som ett viktigt underlag. Efter återremiss från 
kommunstyrelsen i maj 2017 har förslaget till vision varit publicerat på kommunens 
hemsida med möjlighet till att lämna synpunkter. Förvaltningen har även informerat 
om förslaget i samband med seglingsveckan i augusti. 
 
Med tanke på visionens syfte, att ge en övergripande inriktning för kommunens 
utveckling, bör kommunfullmäktige besluta att den ska gälla för hela kommun-
koncernen, dvs. de av kommunen helägda bolagen inom Lysekils Stadshus AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-15, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-10-04, § 138 
 
Yrkande 
 
Ronald Rombrant (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige fastställer Vision Lysekil 2030 samt att denna ska gälla även för 
de av kommunen helägda bolagen. 
 
Beslutet skickas till  
 
Samtliga nämnder och bolag 
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§ 122 
 

Revidering av styrdokument för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Dnr: LKS 2017-443 
 
Syftet med förändringen av de styrande dokumenten är föranlett av:  

 Tillkommande kostnader för nya brandstationer vilka respektive kommun ska 
ansvara för 

 Att effektivisera verksamheten och hålla kostnaderna nere genom att minska 
antalet revisorer 

 Ny kommunallag som träder i kraft 2018-01-01 

 

Efter kommunstyrelsens sammanträde har förvaltningen blivit uppmärksammad på 
att texten i förslaget till förbundsordning § 11, måste revideras. Sista meningen ska 
ändras från ” För kännedom ska länk till förbundets webbplats finnas på varje 
medlemskommuns egna webbaserade anslagstavla” till texten ” För kännedom ska 
länk till förbundets webbplats finnas på varje medlemskommuns egna webbplats”. 

 

Av säkerhetsskäl får inte informationen återges självständigt på flera webbplatser. För 
att informationen ska nå ut till medborgarna kan man skapa länkar från varje 
förbundsmedlems anslagstavla. 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-12, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-10-04, § 139 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till förbundsordning för 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.  

2. Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till reglemente för 
förbundsdirektionen i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. 

3. Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till revisionsreglemente för 
Mitt Bohusläns räddningstjänstförbund.   

4. Kommunfullmäktige beslutar att föreslagna ändringar ska gälla från 1 januari 
2018 då ny kommunallag träder i kraft.        

 
Beslutet skickas till  
 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Uddevalla kommun 
Munkedals kommun 
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§ 123 
 

Ändrade ägarförhållande RAMBO AB 
Dnr: LKS 2017-678 
 
Vid ägarsamrådet för RAMBO AB 2017-03-17 enades de fyra ägarkommunernas 
respresentanter att undersöka förutsättningar för ett förändrat ägarförhållande i 
bolaget så att de fyra ägarkommunerna efter förändringen äger lika stor andel av 
bolaget (antal aktier).  
 
Vid ägarsamrådet 2017-09-15 enades kommunernas reperesentanter om att föra 
frågan vidare till kommunfullmäktige för beslut i repsektive kommun. En 
avsiktsförklaring underteckandes också där viljan att genomföra förändringen 
uttrycks tillsammans med ett antal vilkor som man enats om. 
 
Förändringen innnebär att Lysekils kommun frånträder sig 13,2 procent av sina aktier 
i bolaget (från 38,2 % till 25 % ägande). Priset för att överlåta aktierna har satts till 
12,6 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-15, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-10-04, § 140 
 
Yrkande 

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

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 
1. Kommunfullmäktige antar den gemensamt skrivna avsiktsförklaringen  

 
2. Kommunfullmäktige beslutar om förändringar i bolagsordningen inklusive 

föreslagen aktiesplit samt aktieägaravtalet  
 

3. Kommunfullmäktige beslutar att påteckna aktieöverlåtelseavtal  
 

4. Kommunfullmäktige beslutar att utlysa en extra bolagsstämma i bolaget för att 
anta en ny Bolagsordning. 

 
Beslutet skickas till  

Rambo AB/VD 
Sotenäs kommun 
Munkedals kommun 
Tanums kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 124 
 

Verksamhetsområde för vatten och avlopp - Spjösvik 
Dnr: LKS 2017-607 
 
2012-04-02 tecknades ett femårigt exploateringsavtal mellan Lysekils kommun och 
Markbygg AB avseende exploatering inom Spjösvik (Lyse-Berga 3:1 m.fl.). 
Exploateringen skulle enligt avtalet ha varit påbörjad senast två år efter att avtalet 
vunnit laga kraft samt avslutad senast fem år efter avtalets tecknande. Det senare 
innebär att exploateringen skulle varit avslutad 2017-04-02 vilket inte har skett. 
 
I det ursprungliga exploateringsavtalet ingick att Markbygg även skulle bygga ut 
kommunalt VA till de befintliga fastigheterna i området. Förseningen av 
genomförandet har medfört att flera befintliga fastigheter har fått vänta i flera år på 
att få kommunalt VA, varav vissa även har ställt bankgarantier i detta syfte. 
 
Spjösvik, Lyse Berga 3:1 m.fl. föreslås övergå från utredningsområde enligt VA-planen 
till utbyggnadsområde och införlivas i det kommunala verksamhetsområdet för vatten 
och avlopp. Därmed kan Leva i Lysekil AB starta utbyggnaden av kommunalt VA i den 
befintliga bebyggelsen oberoende av exploateringen. För exploateringsområdet 
genomförs en ny upphandling som även inkluderar VA-utbyggnaden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-22, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-09-06, § 121 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Spjösvik, Lyse Berga 3:1 m.fl. införlivas i det 
kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp och ger Leva i Lysekil AB i 
uppdrag att genomföra utbyggnaden. 
 
Beslutet skickas till  
 
Leva i Lysekil AB 
Avdelningen för Mark och Gata 
 
 

  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunfullmäktige 2017-10-19  22 (43) 

 

     
Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 125 
 

Förslag till ny taxa enligt tobakslagen i Lysekils kommun 
Dnr: LKS 2017-653 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän och miljöenhet har det senaste året börjat jobba 
mer med tobakstillsyn. Tillsynen innebär besök på skolgårdar, kontrollköp av tobak 
och vanliga tillsynsbesök. För tillfället har miljöenheten 76 registrerade verksamheter 
som säljer tobak i våra kommuner. Miljöenheten har märkt att tiden för tillsyn av 
tobak överskrider en timme. För att kunna utföra tillsynen på tillfredställande sätt 
anser miljöenheten att man behöver utöka tillsynstiden från en till två timmar. 
Avgiften skulle då totalt hamna på 1972kr/år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-11, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-10-04, § 143 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera taxan enligt tobakslagen så att årsavgiften 
för tobaksförsäljning motsvarar två timmars handläggning. 
 
Beslutet skickas till  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
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§ 126 
 

Förslag till ny taxa enligt Lag (2017:435) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare i Lysekils kommun samt delegation av tillsyn 
Dnr: LKS 2017-650 
 
En ny lag om e-cigaretter (Lag (2017:425) trädde i kraft den 1 juli 2017. 
Denna lag innehåller bestämmelser om anmälan, produktkrav, försäljning och 
marknadsföring av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.   
 
Ansvaret för den omedelbara tillsynen av e-cigarettförsäljningen ligger på kommunen. 
Ansvaret för övrig försäljningstillsyn det vill säga tobak och läkemedel ligger idag hos 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att 
miljönämnden är den kommunala myndigheten som är bäst lämpad att ansvara för 
tillsynen.    
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-11, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-10-04, § 144 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny taxa enligt Lag (2017:435) om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare i Lysekils kommun samt ge Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän delegation att utföra tillsyn enligt denna lagstiftning. 
 
Beslutet skickas till  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
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§ 127 
 

Revidering av valdistriktsindelning för Brastads tätort och landsbygd 
Dnr: LKS 2017-666 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har med hjälp av kommunens GIS-ingenjör utfört en 
översyn av kommunens valdistrikt och röstberättigade. 
 
Översynen har resulterat i ett förslag till ändrad geografisk indelning av valdistrikten i 
Brastad, tätort och landsbygd, i syfte att få en mer logisk gränsdragning och en 
jämnare fördelning av antalet röstberättigade mellan dessa två distrikt. 
 
Väg 162 som går genom Brastads samhälle är en mer naturlig gränsdragning och ger 
en bättre fördelning av befolkningen. Det innebär ett nytt förslag på valdistriktsnamn, 
Brastad tätort byter till Brastad väster och Brastad landsbygd byter till Brastad öster. 
   
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-14, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-10-04, § 145 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt upprättat förslag till ny valdistriktsindelning för 
Brastads tätort och landsbygd. 
 
Beslutet skickas till  
 
Länsstyrelsen inkl. handlingar 
Valnämnden inkl. handlingar 
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§ 128 
 
Riktlinjer för intern kontroll 
Dnr: LKS 2017-588 
 
Nya riktlinjer gällande intern kontroll för samtliga nämnder och bolagsstyrelser i 
Lysekils kommun har utarbetats.  
 
Riktlinjerna syftar till att det upprätthålls en tillfredsställande intern kontroll. 
Avsikten är att nämndernas och bolagsstyrelsernas interna kontroll ska bli mer 
enhetlig och överskådlig samt att arbetsprocessen blir kvalitetssäkrad. Riktlinjerna 
innefattar rutiner för hur den interna kontrollen ska bedrivas och dokumenteras så att 
det som ska göras blir gjort på det sätt som det är tänkt. Dokumentationen sker i ett 
gemensamt digitalt system. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-15, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-09-06, § 127 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förvaltningens förslag till riktlinjer för 
intern kontroll som ska gälla från 1 januari 2018.  
Riktlinjerna ersätter tidigare Reglemente och anvisningar för intern kontroll, 
diarienummer LKS 2014–004. 
  
Kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder och bolagsstyrelser antar de 
gemensamma riktlinjerna. 
 
Beslutet skickas till  
 
Samtliga nämnder och bolag 
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§ 129 
 
Riktlinjer för arbetet med ständiga förbättringar i Lysekils kommun 
Dnr: LKS 2017-668 
 
I kommunfullmäktiges budget för 2017 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
riktlinjer för kommunens arbete med ständiga förbättringar. 
 
Riktlinjerna och kvalitetspolicyn ska vara ett stöd för chefer samt säkerställa att det 
pågår ett ständigt förbättringsarbete i kommunens verksamheter. Riktlinjerna 
kompletterar styrmodellen och utgår ifrån kommunens övergripande vision och 
värdegrund. Riktlinjerna ska också ses som en vägvisare för hur planering, 
uppföljning och utveckling av verksamheten ska bedrivas. 
 
Det handlar om att alla medarbetare, i enlighet med kommunens utvecklingsmål, 
”Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent organisation”, ska bidra till en 
kreativ och kompetent organisation och uppmärksamma kvalitén i den dagliga 
verksamheten. Chefer och medarbetare måste arbeta mot samma mål och 
tillsammans förbättra och utveckla verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-13, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-10-04, § 141 
 
Yrkande 
 
Fredrik Lundqvist (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna förvaltningens förslag till riktlinjer för arbete 
med ständiga förbättringar i Lysekils kommun. 
 
Beslutet skickas till  
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
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§ 130 
 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016 
Dnr: LKS 2016-053 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om regler för kommunalt partistöd i Lysekils 
kommun. I reglerna framgår det bl.a. att partierna ska lämna årligen en skriftlig 
redovisning. 
 
Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge både allmänhet och 
media möjlighet att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras 
redovisning. 
 
Samtliga partier har lämnat in redovisning av partistöd 2016. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-17, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-09-06, § 128 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningar av partistöd för år 2016. 
 
Beslutet skickas till  
 
Samtliga partier i Lysekils kommun 
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§ 131 
 
Förslag till sammanträdeskalender för kommunfullmäktige år 2018 
Dnr: LKS 2017-640 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdeskalender för 
kommunfullmäktige för 2018. 
 

- 15 februari 
- 15 mars 
- 19 april 
- 17 maj 
- 20 juni (OBS onsdag kl. 15.00, budget 2019) 
- 20 september 
- 18 oktober (Ny mandatperiod) 
- 25 oktober 
- 22 november 
- 13 december 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-04. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-10-04, § 142 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till 2018 års sammanträdeskalender. 
 
Beslutet skickas till  
 
Samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 
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§ 132 
 
Obesvarade medborgarförslag - redovisning hösten 2017  
Dnr: LKS 2017-196 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29 a, ska kommunstyrelsen två gånger 
om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska 
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober. 
 
Kommunstyrelsen har 28 öppna och pågående medborgarförslag. Sedan 
redovisningen i fullmäktige april 2017 har det inkommit 7 nya medborgarförslag och 
4 förslag är besvarade. 
   
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-19, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-10-04, § 150 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade medborgarförslag hösten 
2017. 
 
Beslutet skickas till  
 
Avdelningen för verksamhetsstöd  
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§ 133 
 
Obesvarade motioner - redovisning hösten 2017  
Dnr: LKS 2017-196 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, ska kommunstyrelsen två gånger om 
året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 
fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober. 
 
Kommunstyrelsen har 59 pågående och öppna motioner. Sedan redovisningen i 
fullmäktige april 2017 har det anmälts 6 nya motioner och 8 motioner är besvarade. 
   
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-19, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-10-04, § 151 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade motioner hösten 2017. 
 
Beslutet skickas till  
 
Avdelningen för verksamhetsstöd  
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§ 134 
 
Svar på medborgarförslag - Djuphamn i Saltkällefjorden 
Dnr: LKS 2017-612 
 
Ett medborgarförslag har inlämnats om att anlägga en djuphamn vid Saltkällefjorden. 
 
Att anlägga en djuphamn vid Saltkällefjorden är ett mycket stort och omfattande 
arbete, både i tid och pengar. 
 
Frågan om möjligheter att anlägga en djuphamn i Brofjorden har utretts av Sweco på 
uppdrag av Västra Götalandsregionen och Lysekils kommun under 2015.  
 
Den utrednings som gjordes av Sweco visade på att utan malmen fanns för små 
godsvolymer för att motivera att gå vidare med frågan om djuphamn i Brofjorden. 
Förvaltningen är av uppfattningen att denna bedömning sannolikt också gäller för en 
djuphamn i Saltkällefjorden. 
   
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-12, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-10-04, § 146 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse att 
anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Beslutet skickas till  
 
Förslagsställaren 
Avdelning för hållbar utveckling 
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§ 135 
 
Svar på motion från Lysekilspartiet om att ansöka om sänkt 
rösträttsålder i kommunalval 
Dnr: LKS 2016-854 
 
Jeanette Janson och Patrik Saving, Lysekilspartiet har i en motion 2016-12-19 
föreslagit att Lysekils kommun ansöker om att bli försökskommun som ger rösträtt 
från 16 års ålder vid kommunalvalen 2018 och 2022.  

Det är inte aktuellt med försök i någon kommun valåret 2018 då Kulturdepartementet 
som är ansvarigt departement fortfarande har ärendet under beredning och något 
beslut har inte fattats i frågan. 
   
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-20, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-10-04, § 147 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad 
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionärerna 
Avdelning verksamhetsstöd 
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§ 136 
 
Svar på motion från kommunistiska partiet om kortare arbetstid för 
kommunens vårdpersonal 
Dnr: LKS 2017-188 
 
Britt-Marie Kjellgren och Stig Berlin, kommunistiska partiet har väckt en motion om 
kortare arbetstid för vårdpersonal. Kommunfullmäktige remitterade motionen 2017-
03-16, § 39 till kommunstyrelsen och socialnämnden. Socialnämnden har behandlat 
motionen 2017-08-31, § 155. 
 
Kommunistiska partiet föreslår därför att socialförvaltningen får i uppdrag att påbörja 
arbetet att införa 30-timmars vecka för vårdpersonalen inom socialförvaltningen med 
bibehållen lön. Medel för att finansiera denna förändring i anställningsvillkoren 
måste tillföras budgeten. 
 
Lysekils kommun ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare med god kvalitet i 
verksamheterna. Genom att erbjuda heltidsanställningar ökar möjligheterna att 
säkerställa en hållbar kompetensförsörjning. Med en ökad sysselsättningsgrad skapas 
också en ökad kontinuitet vilket bidar till god kvalitet i verksamheterna. Att erbjuda 
heltidsanställning är även ett viktigt led i jämställdhetsarbetet. 
Från 2017 fram till 2021 är det angeläget att fokusera på genomförandet av 
heltidsanställningar. Att införa sex timmars arbetsdag samtidigt som genomförandet 
av heltidsanställningar tar även ekonomiska och personella resurser i anspråk. 
   
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-20, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-10-04, § 148 
 
Yrkande 
 
Stig Berlin (K): Bifall till motionen. Om fullmäktige beslutar att avslå motionen vill jag 
som andrahandsyrkande att frågan om 30 timmars vecka utreds i samband med 
socialförvaltningens övergripande planering av heltid. 
 
Jan-Olof Johansson (S), Siw Lycke (C) och Inge Löfgren (MP): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Håkan Smedja (V) och Marthin Hermansson (V): Bifall till Stig Berlins 
andrahandsyrkande. 
 
Ordförande meddelar att andrahandsyrkandet inte kommer att prövas. Ordförande 
anser att det är ett nytt ärende och det har inte beretts av kommunstyrelsen.   
En motion ska efter beredning beslutas i kommunfullmäktige om den ska bifallas, 
avslås eller anses besvarad efter förvaltningens utredning.  
 
Propositionsordning 
 
Proposition på kommunstyrelsens förslag att avslå motionen mot Stig Berlins förslag 
att bifalla motionen. 
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Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Stig Berlins förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om kortare arbetstid för kommunens 
vårdpersonal. 
 
Reservation 
 
Stig Berlin (K) anmäler skriftlig reservation. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionärerna 
Personalavdelningen 
Socialnämnden 
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RESERVATION mot kommunfullmäktiges beslut 2017-10-19 i ärende 19 c Motion om 
kortare arbetstid: 
_______________________________________________  
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§ 137 
 
Svar på motion från vänsterpartiet om hur Lysekils kommun ska hantera 
ensamkommande som fyller 18 år eller som av Migrationsverket anses 
vara över 18 år  
Dnr: LKS 2017-210 
 
Håkan Smedja och Martin Hermansson, vänsterpartiet föreslår i en motion 2017-03-
15 sammanfattningsvis att ensamkommande barn och ungdomar vilka fyllt 18 år eller 
blivit åldersuppskrivna av Migrationsverket ska få bo kvar på HVB-hem och behålla 
sin gode-man. Man föreslår vidare att dessa barn och ungdomar ska få stanna i 
kommunen till dess att de avslutat sina gymnasiestudier även om de fyllt 18 år. 
 
Med anledning av förändrade statliga bidrag till kommuner för nyanlända beslutade 
Socialnämnden 2017-08-31 att alla unga som enligt Migrationsverket fyllt 18 år ska 
övergå i Migrationsverkets ansvar. Varje enskilt ärende ska dock bedömas individuellt 
huruvida behov i enlighet med LVU föreligger. 
   
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-20, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-10-04, § 149 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad 
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionärerna 
Avdelning verksamhetsstöd 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
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§ 138 
 
Motion om offentlig toalett i Grundsund 
Dnr: LKS 2017-713 
 
Richard Åkerman (M) föreslår i en motion 2017-10-09 att kommunen inrättar en 
offentlig toalett i Grundsunds centrum. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2017-10-09 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
Kommunstyrelsen (inkl. motionen) 
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§ 139 
 
Medborgarförslag – plastskräp längs kusten  
Dnr: LKS 2017-513 
 
Ett medborgarförslag har kommit in 2017-06-29 om att kommunen ska stötta 
föreningar, organisationer etc. som samlar in plastskräp på öar och längst kusten. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2017-06-29 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen (inkl. förslaget) 
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§ 140 
 
Medborgarförslag om simundervisning för nyanlända 
Dnr: LKS 2017-623 
 
Ett medborgarförslag har kommit in 2017-08-29 om att kommunen ska ge gratis 
simundervisning till nyanlända. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2017-08-29 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen (inkl. förslaget) 
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§ 141 
 
Motion om att installera solceller på kommunens byggnader 
Dnr: LKS 2017-740 
 
Inge Löfgren (MP) föreslår i en motion 2017-10-17 att kommunen installerar solceller 
på kommunens byggnader. Målsättningen bör vara att göra kommunen 
självförsörjande på elström. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2017-10-17 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
Kommunstyrelsen (inkl. motionen) 
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§ 142 
 
Interpellation till socialnämndens ordförande – Vad stödjer sig 
socialnämndens ordförande Ricard Söderberg (S) på när han ger order 
till förvaltningen om att anställa personal och därmed fatta beslut om 
utgifter som ytterligare ökar socialnämndens underskott 
Dnr:  LKS 2017-735 
 
Ronald Rombrant (LP) har i en interpellation 2017-10-16 ställt frågor till 
socialnämndens ordförande Ricard Söderberg (S) vad han stödjer sig på när han ger 
order till förvaltningen om att anställa personal och därmed fatta beslut om utgifter 
som ytterligare ökar socialnämndens underskott. Det agerandet väcker följande 
frågor: 
 

1. Vilken rätt har du att ”ge order” till förvaltningen att anställa personal? Har du 
fått ett bemyndigande av nämnden, framgår det i så fall av nämndens 
delegationsordning? 

2. Nämndens beslut om utökning gällde under förutsättning att 
kommunstyrelsen beviljar erforderliga resurser. Vilken rätt har du att sätta dig 
över nämndens beslut? 

3. Kommunstyrelsen beslutade att avslå begäran av tilläggsanslag. Mot bakgrund 
av att socialnämnden vida har överskridit sin budget finns inga medel att 
utöka antalet anställda. Hur ser socialnämndens ordförande på detta? 

4. Förvaltningen har fattat beslut om anställningsstopp, vilka signaler ger det i 
förvaltningen om nämndens ordförande tar sig rätten att besluta om att gå 
emot rådande anställningsförbud?   

 
Kommunfullmäktiges ordförande meddelar att socialnämndens ordförande Ricard 
Söderberg (S) kommer att besvara interpellationen vid nästa kommunfullmäktige. 
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§ 143 
 
Interpellation till socialnämndens ordförande – varför reagerar inte 
socialnämndens ordförande när besluten inte verkställs och slutligen, 
hur kan man gå från ett prognostiserat underskott på - 6 mkr till -16 mkr 
på ett par månader? 
Dnr:  LKS 2017-736 
 
Ronald Rombrant (LP) har i en interpellation 2017-10-16 ställt frågor till 
socialnämndens ordförande Ricard Söderberg (S) - varför reagerar inte 
socialnämndens ordförande när besluten inte verkställs och slutligen, hur kan man gå 
från ett prognostiserat underskott på - 6 mkr till -16 mkr på ett par månader? Ronald 
Rombrant ställer följande frågor följande frågor: 
 

1. Vilka åtgärder har vidtagits efter socialnämndens beslut 2017-06-20 för att 
under sista tertialet 2017 spara 6,2 mkr och vilka ekonomiska effekter under 
2017 har dessa åtgärder resulterat i?  

2. Vad har socialnämndens ordförande gjort för att försäkra sig om att 
förvaltningen levererar det som nämnden har beslutat?  

3. Vad är det som gör att nämnden går från ett prognostiserat underskott på - 6 
mkr till -16 mkr på ett par månader (vilket överhuvudtaget inte kommenteras i 
nämndens delårsrapport) 

 
Kommunfullmäktiges ordförande meddelar att socialnämndens ordförande Ricard 
Söderberg (S) kommer att besvara interpellationen vid nästa kommunfullmäktige. 
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§ 144 
 
Anmälningsärende 
 
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende: 
 

 Beslut från länsstyrelsen om ny ledamot och ersättare till 
kommunfullmäktige (LKS 2014-425) 

 Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och LSS, kvartal 2 2017  
(LKS 2017-461) 

 Sotningstaxa 2017 

 Protokollsutdrag från Sotenäs kommun – avsägelse IT-nämnden 

 Protokoll från Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Detaljplan 
södra Stockevik Grönskult 1:42 Skaftö. Mark- och miljööverdomstolen ger 
inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står fast.  
(LKS 2011-083) 

 
 
 


