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  ANSLAGSBEVIS: 
 
Nämnd: Kommunfullmäktige  Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2017-02-16 Justeringsdatum: 2017-02-24 

Anslagsdatum: 2017-02-24 Anslagets nedtagande: 2017-03-18 

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

Sammanträdestid: 2017-02-16 Kl. 17.30–20.10 
Ajournering kl. 19.00–19.10 
 

Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus 

Beslutande  
 

Se sid 2. 
 
Tjänstemän: 
 
Leif Schöndell, kommunchef 
Mari-Louise Dunert, sekreterare 
 
Jäv: 
 
Richard Åkerman (M) § 6 
 

 
 
Övriga närvarande: 
 
Christina Johansson, VD Lysekilsbostäder AB § 1 

 
Paragrafer: 
 

 
1-36 

Sekreterare: 
 
 

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

Ordförande: 
 
 

………………………………………………………. 
Sven-Gunnar Gunnarsson 

Justerare: 
 
 

………………………………………………………. 
Anette Björmander 

 
 
 

………………………………………………………. 
Caroline Hogander 
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BESLUTANDE: 

Ledamöter 
 
Jan-Olof Johansson (S) 
Christina Gustafson (S) 
Klas-Göran Henriksson (S) 
Siw Linnér, ersätter Maria Forsberg (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) 
Yngve Berlin (K) 
Britt-Marie Kjellgren (K) 
Ronald Rombrant (LP) 
Anders Friberg, ersätter Jeanette Janson (LP) 
Fredrik Häller (LP)  
Patrik Saving (LP) 
Tomas Andreasson, ersätter Annbritt Jarnedal (LP) 
Lars-Olof Stilgård (LP) 
Gert-Ove Forsberg, ersätter Fredrik Lundqvist (LP) 
Katja Norén (MP) 
Inge Löfgren (MP) 
Christoffer Zakariasson (SD) 
Sebastian Ahlqvist (SD) 
Caroline Hogander (SD) 
Mats Karlsson (M) 
Cheyenne Röckner (M) 
Richard Åkerman (M), §§ 1-4, 6-36 
Marita Fermell-Lagrell, ersätter Richard Åkerman (M) § 5 
Sven-Gunnar Gunnarsson (S)  

 
 
 
 

  
  

 
Vid uppropet var av 31 utsedda kommunfullmäktige, 26 ordinarie ledamöter,  
4 ersättare och 1 frånvarande. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 1 
 

Presentation av Lysekilsbostäder AB nya VD - Christina Johansson  
 
Christina Johansson, VD för Lysekilsbostäder AB presenterar sig för fullmäktiges 
ledamöter. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige tar del av informationen och hälsar Christina Johansson 
välkommen. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 2 
 
Slutrapport projekt Integration 2016 
Dnr: LKS 2016-052 
 
Lysekils kommun erhöll i december 2015 ett särskilt statsbidrag avsett för 
integrationsfrämjande åtgärder. För att hantera detta skapades ett särskilt projekt i 
kommunen - Projekt Integration 2016. Detta avslutades 2016-12-31 och resultaten av 
arbetet redovisas i form av en skriftlig slutrapport med bilagor ”Publik slutrapport” 
samt studie ”Kartläggning av integrationsfrämjande aktiviteter” av Göteborgs 
universitet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-25, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-02-01, § 10 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner slutrapport för projekt Integration 2016. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 3 
 
Krisledningsplan för Lysekils kommun  
Dnr: LKS 2016-780 
 
Krisledningsplanen för Lysekils kommun är framtagen utifrån kraven i lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap.  
 
Den bygger på gemensamma grunder för ledning och samverkan som Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap tagit fram.  
 
Krisledningsplanen beskriver hur kommunen centralt organiserar, samordnar, 
samverkar och leder arbete vid en redan inträffad kris eller vid en förvarning om en 
kris eller samhällsstörning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyreförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-05, med bilaga. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-01, § 11 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad Krisledningsplan för Lysekils 
kommun och att den ersätter tidigare ”Plan för samhällsstörning och extraordinära 
händelser – ledningsplan” med diarienummer LKS 2013-184 och som antogs  
2013-06-07. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga förvaltningar och bolag (inkl. handlingar) 
  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunfullmäktige 2017-02-16  6 (46) 
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§ 4 
 
Revidering av krisledningsnämndens reglemente  
Dnr: LKS 2017-055 
 
Reglementet har inte genomgått översyn på över tio år och behövde av den 
anledningen aktualiseras. I det reviderade reglementet utgörs krisledningsnämnden 
till vardags av kommunstyrelsens ledningsutskott. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-20, med bilaga. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-01, § 13 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige antar krisledningsnämndens reviderade reglemente och 
upphäver det tidigare reglementet med diarienummer LKS 2003-01. 
 
Beslutet skickas till 
 
Säkerhetssamordnaren 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 5 
 
Förändring av ägardirektiv för Lysekilsbostäder AB 
Dnr: LKS 2017-018 
 
Frågan om att ta fram ett nytt ägardirektiv för Lysekilsbostäder AB har aktualiserats 
för att bolaget mer aktivt ska kunna bidra till kommunens bostadsförsörjning. Bolaget 
behöver då få möjlighet att kunna ta upp nya lån. Idag begränsas denna möjlighet av 
ägardirektiven. Bolagets styrelse har inkommit med förslag till nytt ägardirektiv. 
Förvaltningen ställer sig positiv till en förändring av ägardirektiven enligt bolagets 
förslag men bedömer det som nödvändigt att det finns ett minimikrav på målet om 
soliditet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-20, med bilaga. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-01, § 14 
 
Jäv 
 
Richard Åkerman (M) anmäler jäv. 
 
Yrkande 
 
Yngve Berlin (K), Anders C Nilsson (S), Marthin Hermansson (V), Siw Lycke (C) och 
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ronald Rombrant (LP): återremiss med motiveringen att ärendet kompletteras med 
information om: 
 

• hur det verkliga behovet av hyreslägenheter ser ut,  
• var, och med vilka volymer, en utbyggnad ska ske 
• konsekvenserna av att skjuta till aktiekapital utredda som alternativ till att 

bolaget ska ta upp lån (med försämrad soliditet som följd)  
• att undersöka om det finns privata hyresbostadsbolag som är villiga att 

investera i hyresbostäder i tätorten Lysekil. 
 
Mats Karlsson (M) och Lars Björneld (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag, avslag 
på Ronald Rombrants återremissyrkande. 
 
Yngve Berlin (K): Avslag på Ronald Rombrants återremissyrkande. 
 
Inge Löfgren (MP): Bifall till Ronald Rombrants återremissyrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Ronald Rombrants förslag om återremiss mot att avgöra ärendet idag. 
 
Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag, proposition på Yngve 
Berlins m.fl. förslag. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants förslag om återremiss mot att 
avgöra ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet 
idag. 
 
Ordförande ställer proposition på Yngve Berlins m.fl. förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige antar förslaget till nytt ägardirektiv för Lysekilsbostäder AB 
enligt förslaget. 
 
Reservation 
 
Inge Löfgren (MP), anmäler blank reservation. 
 
Ronald Rombrant (LP), anmäler skriftlig reservation. 
 
Beslutet skickas till 
 
Lysekilsbostäder AB 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 6 
 
Fördelning av statlig ersättning för nyanlända 
Dnr: LKS 2017-007 
 
Kommunen erhåller schablonersättning för mottagande av nyanlända. I kommunen 
finns ett beslut från 2014 om fördelning mellan nämnderna. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en förändring av fördelningen så att 
kommunens övergripande samordning av integrationsinsatser kan finansieras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-04, med bilaga. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-01, § 15 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att schablonersättningen för nyanlända ska finansiera 
kommunens övergripande samordning av integrationsinsatser. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fördelningen som beslutades 2014 kvarstår i övrigt 
där 60 procent fördelas till utbildningsnämnden och 40 procent fördelas till 
socialnämnden. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomiavdelningen 
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§ 7 
 
Överflyttning av färdtjänstfrågor med tillhörande budgetmedel från 
socialnämnden till kommunstyrelsen/samhällsbyggnadsförvaltningen 
Dnr: LKS 2016-751 
 
Handläggningen av färdtjänstfrågor ligger idag på socialnämnden. Enligt den 
omorganisation av kommunstyrelsens verksamheter som började gälla 2017-01-01 
ska kommunstyrelsen/samhällsbyggnadsförvaltningen hantera färdtjänstärenden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-09. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-01, § 9 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen/samhällsbyggnadsförvaltningen 
övertar ansvaret för färdtjänstfrågor från socialnämnden från och med 2017-01-01.  
 
Kommunfullmäktige beslutar överföra tillhörande budgetmedel från och med  
2017-01-01. 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 8 
 
Utbetalning av partistöd 2017 
Dnr: LKS 2017-005 
 
Enligt reglerna för partistöd ska utbetalning ske under februari månad efter beslut i 
kommunfullmäktige. Det lokala partistödet i Lysekils kommun utgår till partier som 
är representerade i kommunfullmäktige. Enligt reglerna ska beloppen avseende 
grundstöd och mandatstöd justeras utifrån prisbasbeloppets förändringar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-03. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-02-01, § 17 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år 2017 ska utgå till de politiska 
partierna i fullmäktige i enlighet med redovisad förteckning. 
 
Beslutet skickas till  
 
Samtliga partier (inkl. handling) 
Ekonomiavdelningen (inkl. handling) 
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§ 9 
 
Inrättande av fullmäktigeberedning 
Dnr: LKS 2016-302 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-25 att en beredning tillsätts bestående av 
fullmäktiges samtliga partier med uppgift att formulera en anpassningspolitik. 
Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att formulera ett tydligt uppdrag med tydliga mål.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har utrett ärendet och finner att mot bakgrund av en 
snabbt föränderlig omvärld och ökade krav från samhället på en politik som verkar för 
en hållbar utveckling, föreligger förutsättningar för en beredning att inom sitt 
uppdragsområde tillföra kunskap och underlag till fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-20, med bilaga. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-01, § 18 
 
Yrkande 
 
Yngve Berlin (K) och Håkan Smedja (V): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Ronald Rombrant (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inge Löfgren (MP): Tilläggsyrkande att samtliga partier får delta med en ordinarie 
ledamot. 
 
Ronald Rombrant (LP): Bifall till Inge Löfgrens tilläggsyrkande. 
 
Ajournering 
 
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 19.00–19.10.  
Efter ajournering genomförs nytt upprop varvid ordförande konstaterar att 
kommunfullmäktige är samlat med 26 ordinarie, 4 ersättare och 1 frånvarande.  
 
Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Ronald Rombrants bifall till kommunstyrelsens förslag mot Yngve 
Berlins m.fl. avslagsyrkande. 
 
Om kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag, proposition på 
Inge Löfgrens tilläggsyrkande. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants bifall till kommunstyrelsens 
förslag mot Yngve Berlins m.fl. avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige 
bifaller Yngve Berlins m.fl. avslagsyrkande. 
 
Omröstning begärs. 
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Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag  
 
Nej-röst för avslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 12 ja-röster och 18 nej-röster, att avslå 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar avslå kommunstyrelsens förslag om att inrätta en 
fullmäktigeberedning. 
 
Beslutet skickas till  
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
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 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 9 

 JA      NEJ    AVST 

S Jan-Olof Johansson X  X  
S Christina Gustafson X  X  
S Klas-Göran Henriksson X  X  
S Maria Forsberg  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 Anders Friberg 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 Gert-Ove Forsberg    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 Cheyenne Röckner   X  X  
M Richard Åkerman X  X  
S Sven-Gunnar Gunnarsson X  X  
   12 18  
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§ 10 
 
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning  
Dnr: LKS 2017-015 
 
På uppdrag av kommunfullmäktiges presidium har en reviderad arbetsordning för 
kommunfullmäktige tagits fram. Syftet har varit att eftersträva en högre grad av 
tydlighet i struktur och formuleringar samt införande av begreppet digitalisering.  
 
Av praktiska orsaker föreslås nuvarande ordning med medborgarförslag avskaffas och 
ersättas av en mer praktisk och snabb form för dialog och kommunikation med 
medborgarna. Under en lång rad av år har hanteringen av medborgarförslag släpat 
vilket i vissa fall resulterat i att förslagen hunnit bli inaktuella innan svar och beslut 
på förslaget upprättats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-20, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-02-01, § 16 
 
Yrkande 
 
Yngve Berlin (K): Avslag på kommunstyrelsens förslag. Ändringsyrkande att byta ut 
skrivningen/direktivet ”alternativ till” och ersätt med ”komplement till”, skrivningen 
blir då – ”att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram ett mer effektivt 
och hanterbart komplement till nuvarande medborgarförslag”. 
 
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Marthin Hermansson (V): Bifall till Yngve Berlins förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins ändringsyrkande. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins 
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag  
 
Nej-röst för Yngve Berlins förlag. 
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Omröstningsresultat 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 20 ja-röster, 9 nej-röster och 1 ledamot som avstår 
att bifalla kommunstyrelsens förslag.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till reviderad arbetsordning för 
kommunfullmäktige samt ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag ta fram ett mer 
effektivt och hanterbart alternativ till nuvarande medborgarförslag med ambitionen 
att vara operativt vid halvårsskiftet 2017. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att den nuvarande organisationen med 
medborgarförslag kommer att gälla till dess att ett alternativ till medborgarförslag 
finns på plats. 
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelning för verksamhetsstöd 
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 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 10 

 JA      NEJ    AVST 

S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson X X   
S Klas-Göran Henriksson X X   
S Maria Forsberg  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 Anders Friberg 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 Gert-Ove Forsberg    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 Cheyenne Röckner   X X   
M Richard Åkerman X X   
S Sven-Gunnar Gunnarsson X X   
   20 9 1 
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§ 11 
 
Taxa för sotning och brandskyddskontroll för Lysekils kommun 
Dnr: LKS 2016-848 
 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har som en av bastjänsterna i 
förbundsordningen ansvar för sotningsverksamheten i respektive medlemskommun. 
Uppdraget innebär bland annat upphandling av sotningstjänster, ge förslag till 
medlemskommunerna på sotningsfrister samt föreslå och årligen justera taxan för 
sotning och brandskyddskontroll.  
 
Förbundsdirektionen har i ett beslut från 2013 beslutat om taxan och som framgår av 
förbundets tjänsteskrivelse har de inte haft behörighet att besluta detta. Beslut av 
taxor måste tas av respektive kommuns kommunfullmäktige. Uddevalla kommun har 
tagit beslut om detta under 2016 och frågan bereds i Munkedal och kommer 
behandlas där i början av 2017. 
 
Taxan är i sin form en enhetstaxa som bygger på genomsnittskostnad för samtliga 
sotningsobjekt. Nuvarande taxa framgår av bilagda sammanställning. Dessa taxor 
kommer med förslaget att räknas upp från och med 2017-04-01 med det index 
(”sotningsindex”) som årligen fastställs av Sveriges kommuner och landsting. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-04, med bilagor. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-01, § 19 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner förenklad taxekonstruktion för sotning och 
brandskyddskontroll. 

 
2. Kommunfullmäktige fastställer redovisade taxor.  
 
3. Kommunfullmäktige bemyndigar Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän att 

årligen justera taxan med det index (”sotningsindex”) som årligen fastställs av 
Sveriges kommuner och landsting. 

 
4. Kommunfullmäktige beslutar att ovanstående beslut ska gälla från och med 

2017-04-01. 
 
Beslutet skicka till 
 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Ekonomiavdelningen 
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§ 12 
 
Revidering av taxor för gästhamnarna och husbilsparkering  
Dnr: LKS 2016-791 
 
Inför 2016 reviderades taxorna för småbåtshamnen och husbilsparkeringen. Däremot 
gjordes ingen förändring av taxorna för gästhamnarna. 
 
Småbåtsavdelningen föreslår revidering av gästhamnstaxorna med 50 kronor per 
båtstorlekstaxa inför 2017 samt en höjning med 20 kronor för husbilsparkering. 
 
Förvaltningen föreslår även att ta bort ”3-dagarsavgift vid betalning vid ankomst 25 % 
på ordinarie taxa” och istället införa att den som bokar 4 dygn i gästhamnen, betalar 
endast för 3 dygn. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-04, med bilaga. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-01, § 20 
 
Yrkande 
 
Fredrik Häller (LP): Tilläggsyrkande att dagavgiften i gästhamnen slopas och att 
taxan för högsäsong maximeras till fyra veckor. 
 
Inge Löfgren (MP): Att återremittera ärendet för att ta fram ett självkostnadspris. 
 
Håkan Smedja (V): Bifall till Fredrik Hällers tilläggsyrkande. 
 
Yngve Berlin (K): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, avslag på Fredrik 
Hällers tilläggsyrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Inge Löfgrens återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag. 
 
Om ärendet ska avgöras idag, proposition på kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition på Fredrik Hällers m.fl. tilläggsyrkande mot avslag. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Inge Löfgrens återremissyrkande mot att avgöra 
ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. 
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Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Fredrik Hällers m.fl. tilläggsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige avslår tilläggsförslaget. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för tilläggsyrkandet 
 
Nej-röst för avslag 
 
Omröstningsresultat 
 

Med 14 ja-röster och 16 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå 
tilläggsyrkandet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner reviderade taxor för gästhamnarna och 
husbilsparkeringarna. Om fritt wifi införs höjs samtliga avgifter med ytterligare  
10 kronor. Taxan gäller från och med 2017-01-01. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/småbåtsenheten 
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 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 12 

 JA      NEJ    AVST 

S Jan-Olof Johansson X  X  
S Christina Gustafson X  X  
S Klas-Göran Henriksson X  X  
S Maria Forsberg  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 Anders Friberg 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 Gert-Ove Forsberg    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 Cheyenne Röckner   X  X  
M Richard Åkerman X  X  
S Sven-Gunnar Gunnarsson X  X  
   14 16  
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§ 13 
 
Svar på motion om heltid som norm  
Dnr: LKS 2016-757 
 
Lisbeth Lindström, Marthin Hermansson och Håkan Smedja, vänsterpartiet har  
2016-11-14 inkommit till kommunfullmäktige med en motion där man föreslår att alla 
kommunalt anställda ska ha anställningsbevis på heltid, och att de anställda som 
önskar deltid ska ha rätt att ansöka om att gå ned i arbetstid under den tid de vill.  
 
Motionärerna föreslår också att alla tjänster som utlyses i kommunen ska vara på 
heltid, med möjlighet att gå ner i tid för den som så vill. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-24, § 186 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. 
 
I gällande centrala huvudöverenskommelse med Kommunal har det förhandlats fram 
en målsättning att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid 
nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska ges 
möjlighet till heltid. Denna centrala överenskommelse innefattar inte möjlighet till att 
gå ner i tid för den som så önskar. 
 
Alla arbetsgivare ska därför, med utgångspunkt från verksamhetens behov och 
resurser, ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen 
ska finnas på plats senast 2017-12-31 och utgöra en utgångspunkt för det fortsatta 
arbetet med årlig avstämning fram till 2021-05-31. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-29, med bilagor. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-01, § 21 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad med hänvisning till 
vad som anförts i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Beslutet skickas till 

 
Motionärerna 
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§ 14 
 
Svar på motion angående modulbygget på Gullmarsskolan  
Dnr: LKS 2016-616 
 
Christoffer Zakariasson, Sebastian Ahlqvist och Caroline Hogander, 
Sverigedemokraterna har 2016-09-22 inkommit till kommunfullmäktige med en 
motion om att en utredning ska påbörjas för att undersöka om Brastad är en bättre 
plats att bygga moduler på än på Gullmarsskolans högstadium. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-29, § 141 att remittera motionen till 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av utbildningsförvaltningens yttrande och 
utbildningsnämndens beslut. 
 
I utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår det att kommuner av Lysekils 
storlek ofta har en högstadieskola centralt placerad i kommunen. En samlad skola för 
högstadieelever har goda förutsättningar att bedriva bra undervisning med kvalité, 
kostnadseffektiv och med den utrustning som krävs. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-29, med bilagor. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-01, § 22 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Beslutet skickas till 

 
Motionärerna  
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§ 15 
 
Svar på motion om förbud mot fyrverkerier 
Dnr: LKS 2016-003 
 
Thomas Falk, Lysekilspartiet har 2016-01-04 inkommit till kommunfullmäktige med 
en motion om att endast tillåta fyrverkerier och smällare under nyårsafton, 
nyårsdagen, påskafton och påskdagen mellan klockan 23.00–01.00. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-28, § 8 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. 
 
Motionen lämnades in för ett år sedan, men är lika aktuell. Årets nyårsfirande har 
varit stökig på många håll i landet med fyrverkerier som avfyras mot personer och 
byggnader.  
  
Ett flertal kommuner har försökt att besluta om ett totalförbud mot fyrverkerier i sina 
kommuner, men besluten har upphävts av förvaltningsrätten med motivering att det 
är en stor inskränkning i den enskildes frihet.  
 
I Lysekils kommuns lokala ordningsstadga från 2007-08-30 är det förbjudet att, utan 
tillstånd från Polisen, använda fyrverkerier på Kungstorget, Rosvikstorg och 
Stadsparken, men det nämns inget om under vilken tidsperiod det gäller. I den lokala 
ordningsstadgan för kommunen skulle man kunna reglera och förtydliga tillstånden 
för fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-02, med bilagor. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-01, § 23 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad med hänvisning till 
vad som anförts i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera den 
lokala ordningsstadgan. 
 
Beslutet skickas till 

 
Motionären (inkl. handlingar) 
Avdelning för verksamhetsstöd 
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§ 16 
 
Svar på motion om introduktions- och utbildningspaket riktad mot 
förtroendevalda  
Dnr: LKS 2016-655 
 
Ronald Rombrant Lysekilspartiet har 2016-10-10 inkommit till kommunfullmäktige 
med en motion där han föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett 
introduktions- och utbildningspaket riktad mot förtroendevalda i fullmäktige, 
nämnder och styrelser. Utbildningen ska påbörjas direkt vid mandatperiodens 
inledning. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-78, § 161 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd kommer att ta fram någon form av 
informationspaket inför ny mandatperiod, som bland annat kommer att innehålla de 
förslag som nämns i motionen, information om hur ärenden bereds och beslut fattas, 
hur kommunen styrs, rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän etc. 
 
Avdelningen kommer även att utveckla webbsidan med mer information till de 
förtroendevalda. Det ska bli lättare att hitta vilka styrdokument man som 
förtroendevald bör känna till, information om hur budgetprocessen fungerar, hur det 
funkar praktiskt vid tjänstledighet, ersättning vid förlorad arbetsinkomst, 
arvodesregler m.m. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-02, med bilagor. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-01, § 24 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna motionen. 
 
Beslutet skickas till 

 
Motionären 
Avdelning för verksamhetsstöd 
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§ 17 
 
Svar på medborgarförslag om gamla idrottshallen i Kyrkvik  
Dnr: LKS 2014-232 
 
I ett medborgarförslag från 2014-05-19 har förslagsställarna föreslagit att intäkten vid 
försäljning av Idrottshallen i Kyrkvik används till att finansiera en renovering och 
tillbyggnad av Mariedalshallen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-26, § 89 att remittera medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 
 
Det har varit en lång process kring Idrottshallen i Kyrkvik. Redan 2011 fick 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna att försälja bl.a. Gamla 
Idrottshallen i Kyrkvik.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-08, § 124 att bevilja ansökan om planbesked för 
bostäder, hotell och konferens, men man beslutade även att hyra ut idrottshallen i  
10 år om man fick någon förening som var intresserad.  
 
Med anledning av att kommunen nu kan teckna avtal i föreningsdrift blir det i nuläget 
ingen försäljning av Gamla Idrottshallen i Kyrkvik. Därmed faller medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-02, med bilagor. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-01, § 25 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning 
till vad som anförts i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Beslutet skickas till 

 
Förslagsställarna (inkl. handling) 
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§ 18 
 
Motion om att stärka öppenhet och klarhet 
Dnr: LKS 2016-845 
 
Fredrik Lundqvist (LP) har i en motion 2016-12-18 föreslagit att tillsätta en beredning 
med uppdrag att lämna förslag på en utvecklad praxis av hur granskande av 
maktutövningen bör ske, och att kommunstyrelsen får i uppdrag att lämna förslag på 
uppdragsbeskrivningar för ledande politiska förtroendeuppdrag i samband med 
översyn av arvodesreglemente. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2016-12-18 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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§ 19 
 
Motion om att ansöka om sänkt rösträttsålder i kommunalval 
Dnr: LKS 2016-854 
 
Jeanette Janson och Patrik Saving (LP) har i en motion 2016-12-19 föreslagit att 
Lysekils kommun ansöker hos regeringen om att få vara en kommun med 
sänktrösträttsålder i kommunvalen 2018 och 2022 om lagförslaget antas i riksdagen. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2016-12-19 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionärerna 
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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§ 20 
 
Medborgarförslag gällande ristningen i berget vid Stora Kyrkogatan  
Dnr: LKS 2017-071 
 
Ett medborgarförslag har inkommit 2017-01-26 gällande den inristande texten i 
berget bakom gamla Folkskolan på Stora Kyrkogatan 7. Den inristade texten bör på 
ett lämpligt sätt bevaras för framtiden. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen för 
besvarande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2017-01-26 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen (inkl. medborgarförslag) 
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§ 21 
 
Medborgarförslag om att göra Lysekilsbanan till cykelväg 
Dnr: LKS 2017-090 
 
Ett medborgarförslag har inkommit 2017-02-01 om att göra Lysekilsbanan till 
cykelväg. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen för 
besvarande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2017-02-01 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Förslagsställarna 
Kommunstyrelsen (inkl. medborgarförslag) 
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§ 22 
 
Motion om uppsiktspliktens innebörd 
Dnr: LKS 2017-102 
 
Fredrik Lundqvist (LP) har i en motion 2017-02-07 föreslagit att ge kommunstyrelsen 
i uppdrag att klarlägga uppsiktpliktens lokala innebörd och i arbetet beakta SKL:s 
kommentarer till lagstiftning samt lämna ett förslag på en lokal innebörd till 
kommunfullmäktige för beslut.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2017-02-07 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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§ 23 
 
Motion om att dokumentera dialogmöten 
Dnr: LKS 2017-103 
 
Fredrik Lundqvist (LP) har i en motion 2017-02-07 föreslagit att kommunstyrelsens 
dialogmöten dokumenteras genom mötesanteckningar samt att kommunstyrelsen får 
i uppdrag, att utreda hur mötesanteckningar för en dialog bör utformas, och om det 
innebär att existerade styrdokument behöver revideras eller nya skapas. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2017-02-07 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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§ 24 
 
Motion om att utreda förutsättningar för blåljusverksamheterna  
Dnr: LKS 2017-118 
 
Ronald Rombrant (LP) har i en motion 2017-02-13 föreslagit att kommunstyrelsen 
skyndsamt ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för, och möjliga vinster med en 
samlokalisering av de så kallade blåljusverksamheterna.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2017-02-13 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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§ 25 
 
Motion om att ta hem Miljönämnden   
Dnr: LKS 2017-121 
 
Inge Löfgren (MP) har i en motion 2017-02-12 föreslagit att Lysekils kommun ska 
säga upp avtalet under 2017 om fortsatt miljösamverkan mellan Lysekil, Munkedal 
och Sotenäs kommuner. Lysekils kommun bör istället själv ta över miljönämndens 
myndighetsuppgifter. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2017-02-12 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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§ 26 
 
Motion om att förnya skyltarna till cykelspåret  
Dnr: LKS 2017-117 
 
Siw Lycke (C) har i en motion 2017-02-09 föreslagit att kommunen tar på sig ansvaret 
och underhållet för skyltarna för bra vägval för cyklisterna som togs fram för många 
år sedan. Projektet har inte längre någon ägare och skyltarna behöver förnyas efter att 
de numera är blekta. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2017-02-09 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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§ 27 
 
Motion om större byggrätter i fritidshusområden ger ökad inflyttning 
Dnr: LKS 2017-125 
 
Lars Björneld (L) har i en motion 2017-02-13 föreslagit att detaljplanerna ändras i 
våra fritidshusområden så att möjligheten finns att bygga till sitt fritidshus, dagens 
detaljplaner är inte anpassade för året runt boende. Att kunna öka boendeytorna från 
80 m2 till 100 m2 är ofta den standardökningen som behövs.   
 
Lysekils kommun bör omgående starta ett pilotprojekt med att ändra detaljplanen i 
Fiskebäcksområdet enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen och 
byggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2017-02-13 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
Byggnadsnämnden (inkl. motion) 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 28 
 
Medborgarförslag om att märka ut en simbana i havet  
Dnr: LKS 2017-110 
 
Ett medborgarförslag har inkommit 2017-02-10 om att kommunen märker ut en 
simbana i havet med rep och bojar. Lämplig plats är förslagsvis Pinnevik eller 
Valbodalen. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen för 
besvarande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2017-02-10 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen (inkl. medborgarförslag) 
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§ 29 
 
Interpellation till socialnämndens ordförande gällande problem med 
stenkastning 
Dnr:  LKS 2016-856 
 
Fredrik Lundqvist (LP) har i en interpellation 2016-12-21 till socialnämndens 
ordförande ställt frågor gällande problem med stenkastning bland annat vid 
Kronberget.  
 
Interpellationen utgår från dagens sammanträde med anledning att Fredrik 
Lundqvist och Maria Forsberg inte är närvarande. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 30 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – hur går arbetet med att 
göra kommunen fossilfri 
Dnr:  LKS 2017-122 
 
Inge Löfgren (MP) har i en interpellation 2017-02-12 har ställt frågor till 
kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) om hur arbetet går med att 
göra kommunen fossilfri. 
 

 Hur långt har omställningen kommit för att göra hela Lysekils kommun 
oberoende av fossila bränslen? 

 Kommer kommunen och övriga samhället att nå regionensklimatmål till år 
2030? 

 Vilka konkreta åtgärder genomförs eller planeras de närmste åren? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) meddelar att interpellationen 
kommer att besvaras vid nästa kommunfullmäktige. 
 

  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunfullmäktige 2017-02-16  41 (46) 

 

     
Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 31 
 
Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande om varför det är så få 
av kommunens taxor som kommer upp i kommunfullmäktige 
Dnr:  LKS 2017-123 
 
Inge Löfgren (MP) har i en interpellation 2017-02-13 ställt följande frågor till 
kommunfullmäktiges ordförande Sven-Gunnar Gunnarsson (S): 
 

 Varför är det så få av alla taxor och avgifter som årligen kommer upp till 
kommunfullmäktige för beslut? 

 Vad tänker kommunfullmäktiges presidium göra för att taxor och avgifter 
beslutas på rätt nivå? 

 

Kommunfullmäktiges ordförande Sven-Gunnar Gunnarsson meddelar att 
interpellationen kommer att besvaras vid nästa kommunfullmäktigemöte. 
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§ 32 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – vad händer med de 
ensamkommande barnen när de fyllt 18 år 
Dnr:  LKS 2017-127 
 
Håkan Smedja (V) har i en interpellation 2017-02-14 har ställt frågor till 
kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) om vad som händer med de 
ensamkommande barnen när de fyller 18 år eller när migrationsverket skriver upp 
deras ålder så att de bedöms vara över 18 år? Hur tänker Lysekils kommun göra för 
att se till att de ensamkommande flyktingbarnen som kommit till Lysekil ska få bo 
kvar på sina boenden åtminstone så länge de går i skolan. 
 
 

Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) meddelar att interpellationen 
kommer att besvaras vid nästa kommunfullmäktige. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 33 
 
Anmälningsärende 
 
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende: 
 
Protokollsutdrag från Västra Götalandsregionen – Valkretsindelning för Västra 
Götaland läns landsting (LKS 2016-292) 
 
Granskningsrapport från PwC – Granskning av löner (LKS 2017-024) 
 
Protokollsutdrag från socialnämnden 2017-01-26, § 6 – Ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen, kvartal 4 2016 (LKS 2016-354) 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 34 
 
Avsägelser från politiska uppdrag  
Dnr: LKS 2014-455, 2014-425 
 
Maria Forsberg (S) har i en skrivelse 2017-01-25 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige och ordförande i socialnämnden samt som ledamot i Lysekils 
vård- och omsorgsbostäder.  
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Maria Forsberg 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till länsstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till valberedningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Maria Forsberg 
Länsstyrelsen 
Valberedningen  
Nämndsekreterarna/Troman 
Personalavdelningen  

 
 
  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunfullmäktige 2017-02-16  45 (46) 

 

     
Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 35 
 
Fyllnadsval till socialnämnden 
Dnr: LKS 2014-455 
 
Fyllnadsval ska genomföras i socialnämnden samt val av ny ordförande 

 
Nominering 
 
Klas-Göran Henriksson (S), nominerar Ricard Söderberg (S) till ny ordförande i 
socialnämnden, och Stefan Jansson (S) till ordinarie ledamot i socialnämnden. 
 
Ronald Rombrant (LP), nominerar Cecilia Saving (LP) till ersättare i socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ricard Söderberg till ordförande i 
socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Stefan Jansson till ordinarie ledamot i 
socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Cecilia Saving som ersättare i socialnämnden. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ricard Söderberg 
Stefan Jansson 
Cecilia Saving 
Nämndsekreterarna/Troman 
Personalavdelningen  
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§ 36 
 
Fyllnadsval till kommunrevisionen 
Dnr: LKS 2014-455 
 
Fyllnadsval ska genomföras till kommunrevisionen. 

 
Nominering 
 
Gert-Ove Forsberg (LP), nominerar Bengt Ingemansson (opol) till ledamot i 
kommunrevisionen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Bengt Ingemansson till ledamot i 
kommunrevisionen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Bengt Ingemansson 
Nämndsekreterarna/Troman 
Personalavdelningen  
 
 


