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Se sid 2. 
 
Tjänstemän 
 

Leif Schöndell, kommunchef 
Eva Andersson, socialchef §§ 46-47 
Frida Mellgren, utredare §§ 46-47 
Maria Johansson, utredare §§ 46-47 
Magnus Andersson, ekonomichef §§ 46-49 
Mari-Louise Dunert, sekreterare 
 
Jäv 
 

Christer Hammarqvist (C) § 53 
Marita Fermell-Lagrell (M) § 53 
 

 
 
Övriga närvarande 
 

Mikael Pehrsson, ordförande i kommunrevisionen  
§ 48 
 

 
Paragrafer 
 

 
46-67 

Sekreterare 
 
 

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

Ordförande 
 
 

………………………………………………………. 
Sven-Gunnar Gunnarsson §§ 46-66 
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………………………………………………………. 
Anders C Nilsson 

 
 
 

………………………………………………………. 
Sebastian Ahlqvist §§ 46-53 

 ………………………………………………………. 
Katja Norén §§ 54-67 
 
………………………………………………………. 
Jeanette Janson § 67 
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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) 
Christer Hammarqvist (C), ersätter Siw Lycke (C) §§ 46-52, 54-67 
Ann-Charlotte Strömwall (L) 
Lars Björneld (L) 
Camilla Carlsson (L) §§ 46-53 
Marthin Hermansson (V) 
Håkan Smedja (V) 
Yngve Berlin (K) 
Britt-Marie Kjellgren (K) 
Ronald Rombrant (LP) 
Jeanette Janson (LP) 
Fredrik Häller (LP)  
Patrik Saving (LP) 
Annbritt Jarnedal (LP) 
Lars-Olof Stilgård (LP) 
Fredrik Lundqvist (LP) 
Katja Norén (MP) 
Inge Löfgren (MP) 
Christoffer Zakariasson (SD) 
Sebastian Ahlqvist (SD) §§ 46-53 
Caroline Hogander (SD) 
Mats Karlsson (M) 
Marita Fermell-Lagrell (M), ersätter Cheyenne Röckner (M) §§ 46-52 
Richard Åkerman (M) 
Sven-Gunnar Gunnarsson (S) 
Monica Andersson (C), ersätter Christer Hammarqvist (C) § 53 
Wictoria Insulan (M), ersätter Marita Fermell-Lagrell (M) § 53  

 
 
 
 

  
  

 
Vid uppropet var av 31 utsedda kommunfullmäktige, 28 ordinarie ledamöter,  
2 ersättare och 1 frånvarande. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 46 
 

Plan för framtida behov av platser och omsorg inom LSS- och 
socialpsykiatriverksamheten avseende åren 2017-2020 
Dnr: LKS 2016-805 
 
Socialnämnden har beslutat om en Plan för framtida behov av platser och omsorg 
inom LSS- och socialpsykiatriverksamheten avseende åren 2017-2020. 
 
Planen är ett dokument för att förändra och förbättra kommunens framtida omsorg 
inom LSS och socialpsykiatrin. Planen tydliggör utvecklings-och 
förbättringsområden, lyfter fram eventuella förändringar och behov som kan 
förväntas inom de närmsta åren samt tydliggör hur behoven kan tillgodoses. 
 
Planen innehåller dels en inventering och prognos för framtida platsbehov samt en 
aktivitetsplan med ett antal strategier och aktiviteter för att förbättra verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyreförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-08, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-03-01, § 41 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige antecknar socialnämndens Plan för framtida behov av platser 
och omsorg inom LSS- och socialpsykiatriverksamheten avseende åren 2017-2020 till 
protokollet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 47 
 
Vård- och omsorgsplan 2017-2025 
Dnr: LKS 2016-871 
 
Socialnämnden har beslutat om en vård- och omsorgsplan för kommunen som gäller 
för åren 2017-2020. Syftet med planen är att den ska vara ett instrument för att 
planera och utveckla kommunens vård och omsorg utifrån kommande behov. Planen 
ska vara vägledande i de politiska och verksamhetsmässiga besluten och ge en 
riktning och konkreta strategier för hur vi ska uppnå en vård- och omsorg som lever 
upp till riksdagens och kommunens mål och samtidigt sätter brukarnas behov i 
centrum. 
 
Planen ska vara vägledande i verksamheternas arbete med att identifiera mål och 
strategier inom ramen för kommunens styrmodell. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-08, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-03-01, § 42 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige antecknar socialnämndens vård- och omsorgsplan 2017-2025 
till protokollet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 48 
 
Revisionsberättelse avseende 2016 års verksamhet samt fråga om 
ansvarsfrihet  
Dnr: LKS 2017-278 
 
Kommunrevisionen har 2017-04-03 överlämnat sin revisionsberättelse för år 2016. 
 
Kommunrevisionen bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och 
upprättade enligt god redovisningssed. 
 
Kommunrevisionen har tidigare år riktad kritik och anmärkning mot socialnämnden 
för stora budgetunderskott samt bristande ekonomistyrning och intern kontroll. Men 
för 2016 har man uppmärksammat en tydlig förbättring. 
 
Kommunrevisionen tillstyrker, att kommunfullmäktige beviljar ledamöter i styrelser 
och nämnder ansvarsfrihet för år 2016. 
 
Kommunfullmäktiges presidie har utformat ett förslag till beslut som presenterades 
på sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunrevisionens revisionsberättelse för år 2016 med granskningsrapporter. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige antecknar till protokollet, att ledamöter i styrelser och 
nämnder inte deltar i handläggningen av ärendet om ansvarsfrihet för 
respektive verksamhet.  

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja de gemensamma nämnderna IT-

nämnden, miljönämnden i mellersta Bohuslän, lönenämnden och de 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning och 
räkenskaper. 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, övriga nämnder, och de 

förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning 
och räkenskaper. 

 
Beslutet skickas till  
 
Samtliga nämnder  
Munkedals och Sotenäs kommuner 
Ekonomiavdelningen 
Kommunrevisionen 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 49 
 
Bokslut och årsredovisning 2016 
Dnr: LKS 2017-212 
 
Lysekils kommuns resultat för 2016 blev 18,6 mnkr. För kommunkoncernen, vilken 
innefattar Lysekils kommun, bolagskoncernen Lysekils Stadshus AB, Rambo AB samt 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän uppgick resultatet efter finansiella poster 
till 38,7 mnkr. Resultaten är mer positiva än vad som budgeterats men svagare än 
föregående år. Kommunens och kommunkoncernens ekonomiska ställning har 
stärkts och den långsiktiga betalningsförmågan har förbättrats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-17, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-03-29, § 52 
 
Yrkande 
 
Jan-Olof Johansson (S), Ronald Rombrant (LP), Christina Gustafson (S), Mats 
Karlsson (M), Lars Björneld (L), Christer Hammarqvist (C), Inge Löfgren (MP),  
Ann-Charlotte Strömwall (L) och Anders C Nilsson (S): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige fastställer 2016 års resultat- och balansräkning samt 
förvaltningsberättelse. 
 
Beslutet skickas till  
 
Samtliga nämnder och styrelser  
Samtliga bolag  
Kommunrevisionen  
Ekonomiavdelningen 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 50 
 
Årsredovisning och verksamhetsberättelse för Räddningstjänst 
förbundet Mitt Bohuslän 2016 samt fråga om ansvarsfrihet 
Dnr: LKS 2017-172 
 
Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har upprättat 
årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2016. 
Revisorerna i räddningstjänstförbundet har i revisionsberättelsen 2017-03-02 
tillstyrkt att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas 
ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-10, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-03-29, § 53 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner räddningstjänstsförbundets årsredovisning för  
år 2016. 
 
Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för år 2016. 
 
Beslutet skickas till  
 
Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 51 
 
Årsredovisning och verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet 
Väst 2016 samt fråga om ansvarsfrihet 
Dnr: LKS 2017-219 
 
Samordningsförbundet Väst har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse 
för år 2016. 
 
Årsredovisningen har granskats av sakkunnig revisor som bedömer att 
samordningsförbundets styrelse har haft en tillräcklig kontroll över verksamheten 
under år 2016. Årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med 
Kommunal redovisningslag och bedöms som rättvisande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyreförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-22, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-03-29, § 54 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Västs årsredovisning med 
tillhörande verksamhetsberättelse för år 2016. 
 
Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundet Väst ansvarsfrihet för år 2016. 
 
Beslutet skickas till  
 
Samordningsförbundet Väst  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 52 
 

Uppföljningsrapport 1 per den 28 februari 2017 
Dnr: LKS 2017-224 
 
I enlighet med kommunens styrmodell och ekonomistyrningsprinciper ska 
uppföljning sammanställas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista 
februari (Uppföljningsrapport 1). 
 

Resultatet för perioden är positivt men prognosen för helåret visar på en negativ 
avvikelse varför åtgärder behöver vidtas för att kommunens resultatmål sak kunna 
uppnås. 
 

Samtliga nämnder har behandlat uppföljningsrapporterna och nämndernas beslut har 
delgivits alla ledamöter i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-22, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-03-29, § 55 
 
Yrkande 

Richard Åkerman (M): Att kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen som 
nämnd vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans vid årets slut. 
 
Yngve Berlin (K): Avslag på kommunstyrelsens förslag ”att kommunfullmäktige 
uppmanar socialnämnden som prognostiserar budgetunderskott att vidta åtgärder för 
att uppnå budgetbalans vid årets slut”. Avslag på Richard Åkermans förslag. 
 
Fredrik Lundqvist (LP): Bifall till Yngve Berlins förslag. 
 
Ajournering 

Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 19.45–19.57. Efter 
ajourneringen genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att 
kommunfullmäktige är församlat med 28 ordinarie, 2 ersättare och 1 frånvarande.  
 
Propositionsordning 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard Åkerman mot Yngve Berlins 
m.fl. förslag. 
 
Proposition 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard Åkermans 
förslag mot Yngve Berlins m.fl. förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt Yngve Berlins m.fl. förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 1 2017. 
 
Beslutet skickas till  

Samtliga nämnder  
Ekonomiavdelningen  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 53 
 
Nytt äldreboende i Fiskebäck 
Dnr: LKS 2016-599 
 
Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder har i samarbete med 
socialförvaltningen, berörda intresseorganisationer och personalrepresentanter tagit 
fram förslag till nybyggnation av ett äldreboende i Fiskebäck som ska ersätta 
nuvarande Lysekilshemmet. För att kunna gå vidare i projektet med upphandling och 
byggnation behöver föreningen ett beslut från kommunen om att man avser att hyra 
lokalerna för att flytta Lysekilshemmets verksamhet dit. Socialnämnden har därför 
2016-12-14, § 323, bland annat beslutat följande: 

 

 Socialnämnden beslutar att godkänna planeringen av ett nytt äldreboende och 
har för avsikt att förhyra de nya lokalerna i Fiskebäck och flytta dit 
Lysekilshemmets verksamhet för fortsatt drift. 

 Socialnämnden anser att det nya boendet, bland annat utifrån upprättad vård- 
och omsorgsplan, planeras för 80 boendeplatser i stället för de 60 platser som 
tidigare angetts. 

 Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för information 
samt för beslut om att teckna avtal. 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-21, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-03-29, § 56 
 
Jäv 
 
Christer Hammarqvist (C) och Marita Fermell-Lagrell anmäler jäv. 
 
Yrkande 
 
Ronald Rombrant (LP): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Jan-Olof Johansson (S), Yngve Berlin (K), Camilla Carlsson (L), Monica Andersson 
(C) och Ann-Charlotte Strömwall (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Håkan Smedja (V), Marthin Hermansson (V) och Katja Norén (MP): Bifall till Ronald 
Rombrants avslagsförslag. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Ronald Rombrants m.fl. avslagsförslag mot Jan-Olof Johansson m.fl. 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. avslagsyrkande mot Jan-
Olof Johanssons m.fl. bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Nej-röst till Ronald Rombrants m.fl. avslagsyrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 16 ja-röster och 14 nej-röster att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. (se omröstningsbilaga). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till samverkansavtal mellan Lysekils 
kommun och Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder. 
 
Reservation 
 
Håkan Smedja (V), Marthin Hermansson (V), Inge Löfgren (MP) och Katja Norén (MP) 
anmäler blank reservation. 
 
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder  
Socialnämnden 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

 
 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 53 

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 Christer Hammarqvist  Monica Andersson 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              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 X  X  
SD Christoffer Zakariasson X  X  
SD Sebastian Ahlqvist 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   
   16 14  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

 
  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunfullmäktige 2017-04-20 14 (28) 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 54 
 
Taxa för myndighetsutövning - Räddningstjänstförbundet 
Dnr: LKS 2017-088 
 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän föreslår reviderade taxor för dels 
myndighetsutövning och dels service och tjänster för 2017. Taxan för 
myndighetsutövning avser tillsyn och tillstånd enligt Lagen om Skydd mot olyckor 
(LSO) respektive Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Service och 
tjänster avser serviceuppdrag och tjänster i form av uthyrning av personal och 
utrustning. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2017 om reviderad ”Taxa för rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll för Lysekils kommun”. Beslutet innefattade även 
ett överförande av den fortsatta beslutanderätten för denna taxa till förbundet genom 
en koppling till det s.k. ”sotningsindexet”.   
Principen med överförande av beslutanderätten till förbundet bör fortsätta med de nu 
aktuella taxorna och avgifterna. Därmed kommer beslutanderätten för samtliga taxor 
och avgifter som förbundet använder att ha flyttats till förbundet. Förutsättning för 
detta är i sin tur att alla tre medlemskommunernas resp. fullmäktige tar likalydande 
beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-09, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-03-29, § 57 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns 
taxa för myndighetsutövning, enligt redovisad bilaga, fastställs för perioden 
2017-05-01 - - 12-31. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns 
avgifter för service och tjänster, enligt redovisad bilaga, fastställs för perioden 
2017-05-01 - - 12-31. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att Taxa och avgifter årligen justeras med PKV-
index enligt SKLs budgetcirkulär för oktober månad året innan. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
bemyndigas att justera taxa och avgifter enligt beslutat index och att detta ska 
gälla från och med 2018. 

 
Beslutet skickas till  
 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Uddevalla kommun 
Munkedals kommun 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 55 
 
Informationsplan vid krisinformation för Lysekils kommun 
Dnr: LKS 2017-193 
 
Informationsplanen vid krisinformation för Lysekils kommun är framtagen i enlighet 
med Lysekils kommuns krisledningsplan.  
 
Informationsplanen vid krisinformation beskriver hur kommunen centralt 
organiserar, samordnar, samverkar och leder informationsarbetet vid en redan 
inträffad kris eller vid en förvarning om en kris eller samhällsstörning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-01, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-03-29, § 58 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige antar upprättad Informationsplan vid krisinformation för 
Lysekils kommun.  
Dokumentet ersätter tidigare ”Informationsplan vid extraordinära händelser för 
Lysekils kommun” med diarienummer 2015-429 som reviderades av 
kommunfullmäktige 2015-10-29 § 98. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunikatör 
Säkerhetssamordnare (inkl. bilaga) 
Samtliga förvaltningar och bolag (inkl. bilaga) 
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§ 56 
 
Redovisning av besvarade medborgarförslag som nämnder och styrelser 
har besvarat 
Dnr: LKS 2017-196 
 
Kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunallagen 5 kap 25 § om att överlämna 
besvarade av medborgarförslag till andra nämnder och styrelser. 
 
Under 2016 inkom tolv medborgarförslag till kommunen, kommunfullmäktige har 
besvarat fyra förslag, ett medborgarförslag var ofullständigt, det saknades adress och 
telefonnummer samt underskrift. Socialnämnden och utbildningsnämnden har 
besvarat tre medborgarförslag som fullmäktige har remitterat under 2016. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-10. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-03-29, § 60 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 57 
 
Obesvarade medborgarförslag - redovisning våren 2017 
Dnr: LKS 2017-196 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, 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 25 öppna och pågående medborgarförslag. Det äldsta 
medborgarförslaget är från 2008, där finns det ett upprättat förslag som 
kommunstyrelsen ledningsutskott återremitterade för kompletterande 2010-11-10,  
§ 139, men det finns ingen uppgift om vad det ska kompletteras med och har därmed 
blivit obesvarat. 
 
Hälften av de obesvarade medborgarförslagen finns på samhällsbyggnads-
förvaltningen och resterande på kommunstyrelseförvaltningen. Enheterna har en hög 
arbetsbelastning och man har inte kunnat prioritera de förslag som lämnats in.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har ett uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram 
ett mer effektivt och hanterbart alternativ till nuvarande medborgarförslag för att 
bland annat kunna snabba upp processen av förslag från kommuninvånarna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-17, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-03-29, § 61 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade medborgarförslag våren 
2017. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 58 
 
Obesvarade motioner - redovisning våren 2017 
Dnr: LKS 2017-196 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, 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 60 pågående och öppna motioner. Sedan redovisningen i 
fullmäktige oktober 2016 har 14 motioner besvarats. Under 2016 har det registrerats 
32 motioner, och under 2017 har det inkommit 8 nya motioner.  
 
Lysekils kommun har fortsatt svårigheter att kunna besvara motioner i tid. Det beror 
på hög arbetsbelastning på avdelningarna/enheterna och att man inte har kunnat 
prioritera de motioner som lämnas in. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-17, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-03-29, § 62 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade motioner våren 2017. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 59 
 
Svar på motion om vägbelysning för nedre Lycke till Kråkestan 
(Brastad/Rixö) 
Dnr: LKS 2016-091 
 
Vänsterpartiet har i en motion 2016-02-22 föreslagit att man sätter upp solladdad 
LED-gatubelysning på sträckan för nedre Lycke till Rixö. Genom att använda denna 
typ av belysning behöver inte kabel grävas ner samtidigt som man nyttjar solen som 
energikälla.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-25, § 35 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. 
 
Den aktuella vägsträckan är kvällstid relativt mörk och utgör ett populärt 
promenadstråk. Ungdomar rör sig utmed vägen till och från skola vilket kan utgöra en 
trafikfara. Motionärerna menar att åtgärder i form av uppsättande av LED-belysning 
skulle kunna lösa problematiken. Då den aktuella vägen är en regional väg och 
därmed ligger under Trafikverkets ansvar, har förvaltningen varit i kontakt med 
Trafikverket som inte ser något inget hinder för att vägen kompletteras med 
belysning, men att man inte har planer eller medel för att göra detta. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-01, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-03-29, § 59 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad med hänvisning till 
vad som anförts i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Beslutet skickas till 
 
Motionärerna (inkl handling) 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 60 
 
Motion om att överföra Lysekils omsorgsbostäder till kommunens ägo 
Dnr: LKS 2017-281 
 
Ronald Rombrant, Fredrik Häller och Ronny Hammargren, Lysekilspartiet har i en 
motion 2017-04-07 föreslagit att tillsätta en utredning med målet att ta fram ett 
körschema för att överföra ägandet av Lysekils omsorgsbostäder till kommunen. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2017-04-07 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionärerna 
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§ 61 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Tänkbart att avstå 
Lysekilsbanan för att utveckla Södra hamnens område 
Dnr:  LKS 2017-202 
 
Lysekilspartiet har 2017-03-13 genom Ronald Rombrant ställt en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) om:  
 

1. Hur ställer sig du och ditt parti till Trafikverkets planer på att upphöra med 
underhållet av Lysekilsbanan? Kommer du/ni att agera i någon särskild 
riktning? 

 
2. Hur ser du på Södra hamnen-området, kommer du och ditt parti att medverka 

till att det tas initiativ till att vi kan använda marken till något annat än det 
som den används till idag? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) svarar följande: 
 

1. Vår inriktning är att inte medverka till planerna på att upphöra med 
underhållet av Lysekilsbanan. Västra Götalandsregionens politiska nämnd för 
dessa frågor kommer inte att medverka till nedläggning av regionala 
järnvägar, inte heller Lysekilsbanan. De påpekar också att nedläggning av 
järnvägar är en fråga enbart för Trafikverket själva att hantera. Mitt parti och 
de partier vi samverkar med kommer ha samma hållning som Västra 
Götalandsregionen i denna fråga.   

 
2. Om Trafikverket fattar beslut om att upphöra med underhållet av 

Lysekilsbanan får vi se det som ett första steg mot en nedläggning. Innan 
denna fråga är avgjord kommer vi inte att medverka till att använda marken 
till något annat än vad den används till idag.  

 
 
Ronald Rombrant tackar för svaret 
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§ 62 
 
Nyinkomna frågor och interpellationer 
 
Inga nyinkomna frågor eller interpellationer på dagens sammanträde. 
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§ 63 
 
Anmälningsärende 
 
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende: 
 
Granskningsrapport från PwC – Granskning av fakturering av arrenden mm. 
 
Granskningsrapport från PwC – Granskning av kommunens interna kontroll. 
 
 
 
Ordförande informerar om kommande fullmäktigeärenden den 18 maj. 
 

 Lysekils kommuns vision 2030 

 Justering av taxa för färdtjänsten och arbetsresor samt utvidgat 
färdtjänstområde 

 Utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp till området Gullmarsbaden 

 Förvärv av aktier i Inera AB 

 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 
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§ 64 
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige  
Dnr: LKS 2014-425 
 
Annette Pettersson (S) har i en skrivelse 2016-03-10 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Annette Pettersson. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Länsstyrelsen för ny 
sammanräkning.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Annette Pettersson  
Länsstyrelsen  
Nämndsekreterarna/Troman 
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§ 65 
 
Fyllnadsval till styrelsen för Lysekilsbostäder AB 
Dnr:  LKS 2014-542  
 
Fyllnadsval ska genomföras till styrelsen för Lysekilsbostäder AB. 
 
Nominering 
 

Klas-Göran Henriksson (S) nominerar: 

Anders C Nilsson (S) som ersättare till styrelsen för Lysekilsbostäder AB.  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Anders C Nilsson (S) som ersättare i styrelsen 
för Lysekilsbostäder AB fram till bolagsstämman 2019. 
 
Beslutet skickas till  
 
Lysekilsbostäder AB 
Anders C Nilsson 
Nämndsekreterare/Troman 
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§ 66 
 
Representant till Samordningsförbundet Väst 
Dnr:  LKS 2014-542  
 
Representant till Samordningsförbundet Väst ska utses efter Maria Forsberg. 
 
Nominering 
 

Klas-Göran Henriksson (S) nominerar: 

Christina Gustafson (S) som representant för Lysekils kommun till 
Samordningsförbundet Väst under resterande mandatperiod. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Christina Gustafson (S) som representant för 
Lysekils kommun till Samordningsförbundet Väst under resterande mandatperiod. 
 
Beslutet skickas till  
 
Samordningsförbundet Väst  
Christina Gustafson  
Nämndsekreterare/Troman 
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§ 67 
 
Kommunens ombud vid föreningsstämman Kooperativa 
Hyresrättsförening Lysekils äldrebostäder 
Dnr:  LKS 2017-293  
 
Val av kommunens ombud till föreningsstämman Kooperativa Hyresrättsföreningen 
Lysekils äldrebostäder ska genomföras. 
 
Nominering 
 

Klas-Göran Henriksson (S) nominerar: 

Sven-Gunnar Gunnarsson (S) som kommunens ombud vid föreningsstämman 
Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils äldrebostäder. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Sven-Gunnar Gunnarsson (S) som kommunens 
ombud vid föreningsstämman Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils 
äldrebostäder. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils äldrebostäder  
Sven-Gunnar Gunnarsson 
 


