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BESLUTANDE: 

Ledamöter 
 
Jan-Olof Johansson (S) 
Christina Gustafson (S) 
Klas-Göran Henriksson (S) 
Maria Forsberg (S) 
Margareta Carlsson (S), ersätter Anette Björmander (S) 
Anders C Nilsson (S) 
Siw Lycke (C) 
Ann-Charlotte Strömwall (L) 
Lars Björneld (L) 
Camilla Carlsson (L) 
Håkan Smedja (V) ersätter Jessica Södergren (V) §§ 87-100 
Marthin Hermansson (V)  
Yngve Berlin (K) 
Britt-Marie Kjellgren (K) 
Ronald Rombrant (LP) 
Jeanette Janson (LP) 
AnnBritt Jarnedal (LP) 
Lars-Olof Stilgård (LP) §§ 85-100 
Fredrik Häller (LP)  
Gert-Ove Forsberg (LP) ersätter Patrik Saving (LP) 
Fredrik Lundqvist (LP) 
Elisabeth Larsson (KD), ersätter Roger Svensson (KD)  
Katja Norén (MP) 
Per Cederholm (MP) ersätter Inge Löfgren (MP) 
Christoffer Zakariasson (SD) 
Sebastian Ahlqvist (SD) 
Caroline Hogander (SD 
Mats Karlsson (M) 
Marita Fermell Lagrell (M), ersätter Cheyenne Röckner (M) 
Richard Åkerman (M) 
Sven-Gunnar Gunnarsson (S)  

 

  
  

 
Vid uppropet var, av 31 utsedda kommunfullmäktige, 24 ordinarie ledamöter,  
5 ersättare närvarande och 2 frånvarande. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 84 
 

Ny ledamot i kommunfullmäktige 
Dnr: LKS 2014-425 
 
Länsstyrelsen har i beslut 2016-05-25 utsett Lars-Olof Stilgård till ny ledamot efter 
Thomas Falk för Lysekilspartiet, ny ersättare är Anders Friberg.  
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens protokoll 2016-05-25 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige antecknar länsstyrelsens beslut. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 85 
 
Välfärdsredovisning 2015 
Dnr: LKS 2016-209 
 
Välfärdsredovisning 2015 är en bred beskrivning av Lysekils kommuns levnadsvillkor 
och hälsa ur ett välfärdsperspektiv. Syftet med redovisningen är att utgöra underlag 
för politiska beslut kopplat till den kommunala budgetprocessen.  
 
Redovisningen sammanställs med jämna mellanrum, vart tredje år. Bakom 
redovisningen står folkhälsopolitiska rådet som har i uppgift att bedriva arbetet så att 
ett folkhälsoinriktat synsätt blir en del av de ingående parternas ordinarie 
verksamhet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-21, med bilaga 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-11, § 92 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige tar del av välfärdsredovisning 2015. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 86 
 
Öppna jämförelser grundskolan – Information 
 
Förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen redogör för SKL:s uppföljning av 
öppna jämförelse för grundskolan. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen.  
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§ 87 
 
Utvecklingen för Havets Hus AB - Information 
 
Maria Jämting, vd för Havets Hus AB, presenterar utvecklingen för Havets Hus.  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige tar del av presentationen.  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 88 
 
Revidering av reglemente för socialnämnden och byggnadsnämnden 
Dnr: LKS 2016-279 
 
Enligt gällande reglemente ansvarar socialnämnden för kommunens verksamhet 
enligt Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. För uppgiften finns en 
heltidstjänst i Lysekils kommun som på uppdrag svarar för dessa uppgifter även i 
Munkedals och Sotenäs kommuner.  
 
Tjänsten har organisatoriskt varit placerad direkt under socialchefen. Hösten 2015 väckte 
socialförvaltningen frågan om en lämpligare organisatorisk placering i kommunen för 
verksamheten. Man anser att det är fråga om en egen lagstiftning som inte är kopplad till 
socialtjänsten och kompetensmässigt handlar det om byggnadsteknik. En lämpligare 
tillhörighet skulle då vara samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-03, med bilagor. 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-11, § 93 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra socialnämndens och byggnadsnämndens 
reglementen i enlighet med förvaltningens förslag innebärande att ansvaret för 
verksamhet enligt Lag om bostadsanpassningsbidrag förs över till byggnadsnämnden 
fr.o.m. 2016-07-01.  
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Byggnadsnämnden 
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§ 89 
 
Länsstyrelsens granskning av överförmyndarens verksamhet hos 
samverkande överförmyndare  
Dnr: LKS 2015-554 
 
Lysekils kommun samarbetar sedan 2011 med kommunerna Strömstad, Tanum, 
Sotenäs, Munkedal, Uddevalla och Färgelanda i en gemensam förvaltningsorganisation 
med namnet Samverkande överförmyndare. Under år 2015 har också Melleruds 
kommun anslutit sig till samarbetet. Uddevalla kommun är huvudman för 
förvaltningsorganisationen. 
 
Överförmyndarens verksamhet står under tillsyn av länsstyrelsen. Under november 
2015 genomförde länsstyrelsens representanter en sådan granskning av Samverkande 
överförmyndare och de överförmyndare som ingår i samarbetet. Resultatet av 
granskningen framgår av granskningsutlåtande 2015. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-29, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-05-11, § 94 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anteckna länsstyrelsens granskningsutlåtande över 
överförmyndarens verksamhet. 
 
Beslutet skickas till  
 
Överförmyndaren 
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§ 90 
 
Partistöd – Information   
Dnr: LKS 2015-006 
 
Christian Martins, administrativ chef, informerar att redovisningen av 2015 års 
partistöd ska vara inlämnad senast 2016-06-30. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen.  
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§ 91 
 
Motion om microplaster 
Dnr: LKS 2016-316 
 
Siw Lycke (C), Christer Hammarqvist (C) och Monica Andersson (C) har i en motion 
2016-05-17 föreslagit att uppdra till LEVA i Lysekils AB att ta fram förslag för att 
kommunens reningsverk sa använda teknik som renar från läkemedel och 
microplaster samt öka undervisningen om hållbar konsumtion i kommunens skolor.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2016-05-17 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären  
Kommunstyrelsen 
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§ 92 
 
Motion om nytt plastgräs m.m. på Slättevallen 
Dnr: LKS 2015-180 

 
Marthin Hermansson (V) har i en motion 2016-05-24 aktualiserat sin motion från 
kommunfullmäktige 2015-04-23 § 37. Motionären vill att t Lysekils kommun 
investerar i ett nytt plastgräs som placeras på Slättevallen, att LEVA i Lysekil AB ska 
se över belysningen på Slättevallen så att den förbättras samt att Slättevallen 
stängslas in så att fordon utan tillstånd inte kommer in.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2016-05-24 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären  
Kommunstyrelsen 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 93 
 
Motion om feriepraktik för ungdomar i Lysekils kommun  
Dnr:  LKS 2016-337 

 
Jeanette Janson (LP) har i en motion inkommit 2016-05-26 föreslagit att kommunen 
senast sommaren 2017 erbjuder ett stort antal feriearbeten som kan sökas av 
ungdomar mellan åldrarna 14-17 år. Kommunens kommunala bolag ska inte undantas 
utan förmodas i högsta grad bringa med platser och/eller arbetsuppgifter till dessa 
feriearbeten. Feriearbetena bör sträcka sig mellan 3-6 veckor.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2016-05-16 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären  
Kommunstyrelsen 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 94 
 
Motion angående ändring detaljplan  
Dnr:  LKS 2016-339 

 
Lars Björneld (L) har i en motion inkommit 2016-05-26 föreslagit att detaljplanen för 
Bovikesten ändras så att området görs om till ett gångfartsområde.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2016-05-26 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären  
Kommunstyrelsen 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 95 
 
Motion om att omgående komma igång med arbetet att förbättra 
företagsklimatet i Lysekils kommun 
Dnr:  LKS 2016-340 

 
Fredrik Häller (LP) har i en motion inkommit 2016-05-26 föreslagit att Lysekils 
kommun snarast bjuder in till ett stormöte för näringsidkare, kommunala tjänstemän, 
politiker och med representanter från Svenskt Näringsliv, i syfte att mötas och göra 
verkstad av de välvilliga intentioner som Näringslivstrategin uttalar. Detta ska göras 
innan Näringslivsrankingen avslöjas den 20 september samt att Näringslivsenheten 
omgående åläggs att fokusera på och koncentrerat jobba med och förbättra 
förutsättningarna för de utmaningar som vi enligt Näringslivstrategin står inför.   
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2016-05-26 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären  
Kommunstyrelsen 
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§ 96 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om försäljning av 
strategiskt viktig kommunal egendom, hyresfastigheterna på Fridhem 
Ekgatan 10,14 och 16 
Dnr: LKS 2016- 308 
 
Yngve Berlin (K) har i en interpellation 2016-05-15 ställt följande frågor till 
kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S): 
 

- Inser kommunalrådet att försäljningen av över 50 kommunala hyresrätter å de 
grövsta motverka Bolagets ändamål § 4 ” Att främja bostadsförsörjningen i 
Lysekils kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande”? 

- Är kommunalrådet beredd att verka för att upphäva beslutet om försäljning 
eftersom kommunfullmäktige inte fått möjlighet att behandla frågan, i 
enlighet med Bolagsordningen LysekilsBostäder AB § 13 ”Bolaget ska bereda 
kommunfullmäktige i Lysekils kommun att ta ställning innan sådana beslut 
fattas i verksamheten, som är av principiell eller annars av större vikt”? 

 
Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) lämnar följande 
svar: 
 
Under våren 2016 har bolagsstyrelsen i LysekilsBostäder AB fattat beslut om 
försäljning av fastigheterna på Ekgatan 10, 14 och 16. Försäljning har skett till en 
fastighetsägare som redan är aktiv i området, ägaren av fastigheten på Ekgatan 12. 
 
Styrelsen har varit enig i besluten under hela processen. Bolaget arbetar med att vara 
strategiskt förberedda för kommande utmaningar inom bostadssektorn och ser 
åtgärden som ett led i en process att skapa fler lägenheter i Lysekils kommun. I s.k. 
ägardialog med Lysekils Stadshus AB har LysekilsBostäder informerat ägarna. 
Bolaget har också informerat hyresgästerna i berörda fastigheter samt 
Hyresgästföreningen. 
 
Fastighetsförsäljningen ryms inom det uppdrag som bolaget getts av 
kommunfullmäktige. Detta framgår främst av nedanstående stycke som är ett utdrag 
ur bolagsordningen för LysekilsBostäder AB. 
 
§3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Lysekils kommun förvärva, äga, 
bebygga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter, 
affärs- och kontorslägenheter samt därmed hörande kollektiva anordningar. 
Föremålet för verksamheten vad avser förvaltning av lokaler bedrivs i enlighet 1kap 3 
§ och 3 kap 6 § Lagen om vissa kommunala befogenheter. 
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Fråga 1: Ändamålet för LysekilsBostäder AB är alltjämt att främja 
bostadsförsörjningen i Lysekils kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande. Den aktuella försäljningen är ett beslut som styrelsen för 
LysekilsBostäder AB tagit för att kunna investera och vara en aktiv aktör i att främja 
bostadsförsörjningen i Lysekils kommun. Styrelsen för LysekilsBostäder AB har 
därför inte agerat på ett sätt som motverkar ändamålsparagrafen. 
 
Fråga 2: Genom att besluta om bolagsordning och ägardirektiv för LysekilsBostäder 
AB har kommunfullmäktiges ledamöter fastställt ett antal frågor av principiell och 
större vikt för bostadsbolaget. Styrdokumenten ger bolagets styrelse möjlighet att 
verka inom ramen för dessa regelverk utan att lyfta frågor till kommunens högsta 
beslutande organ. De beslut som bolagsstyrelsen fattat är i enlighet de föremål och 
ändamål som anges för verksamheten. 
Skäl enligt bolagsordningen för att upphäva beslutet föreligger därför inte. 
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§ 97 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Revisionen har konkret 
och i allmänna ordalag kritiserat verksamheter för bristande styrning 
Dnr: LKS 2016-317 
 
Fredrik Lundqvist (LP) har i en interpellation 2016-05-18 ställt följande frågor till 
kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S): 
 

- Hur tänker kommunstyrelsens ordförande kring organisation av gemensamma 
nämnder och kommunalförbund och hur ser kommunstyrelsens ordförande 
på hur vi ska komma tillrätta med gemensamma problem? 

 
Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) lämnar följande 
svar: 

 
De verksamheter som bedrivs inom begreppet gemensamma nämnder är de tre 
nämnderna It-nämnden, lönenämnden och miljönämnden. Verksamheterna som 
dessa tre nämnder ansvarar för bedrivs i samverkan med Munkedals och Sotenäs 
kommuner. 
 
Förvaltningsmässigt har dessa tre verksamhetsområden fördelats så att It-nämndens 
verksamhetsområde ingår i Lysekils kommuns förvaltningsorganisation och ansvar 
för att revision utförs. På samma sätt organiseras lönenämnden in i Munkedals 
kommun och miljönämnden i Sotenäs kommun. Det juridiska ansvaret för respektive 
nämnds förvaltning ligger på den kommun där verksamheten är placerad. 
 
Var och en av dessa tre nämnder har en egen politisk nämnd med ledamöter och 
ersättare från alla tre kommuner. Ordförande i respektive nämnd utses av den 
kommun där verksamheten är organiserad. Således utses It-nämndens ordförande av 
Lysekils kommun. 
 
Förutom respektive nämnds ledning så lämnas rapporter om verksamhet och 
ekonomi till alla tre kommuner. Ett samverkansorgan med kommunalråd, 
oppositionsråd och kommunchefer från de tre kommunerna finns också för att följa 
upp verksamheten. 
 
De kommunalförbund där Lysekils kommun ingår är Fyrbodals kommunalförbund 
och kommunalförbundet Mitt Bohuslän som bedriver räddningstjänst i Lysekils, 
Munkedals och Uddevalla kommuner. Kommunalförbunden kan närmast beskrivas 
som en egen kommunal organisation med juridiskt ansvar för förvaltning och 
revision. Kommuner där verksamheten bedrivs är medlemmar i kommunalförbundet 
och utser ledamöter till kommunalförbundets styrelse. I kommunalförbundet Mitt 
Bohuslän utses ordföranden av Uddevalla kommun. 
 
För kommunalförbundet Mitt Bohuslän finns ett medlemsråd där förbundsledningens 
presidium tar upp frågor av mer principiell karaktär med kommunstyrelsernas 
presidium i de tre medlemskommunerna. 
 
I 2015 år revisionsarbete har viss kritik riktats mot It-nämnden. Mer omfattande 
kritik har riktats mot miljönämnd och kommunalförbundet Mitt Bohuslän. I 
revisionsrapporterna tas bland annat frågor som har med styrning och ledning upp. 
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Gemensamt för de tre nämnderna och kommunalförbunden är att de föregicks av ett 
omfattande utredningsarbete innan organisationerna bildades. Organisationen för 
hur dessa verksamheter ska styras och ledas har haft stor betydelse och varit föremål 
för omfattande diskussioner. Resultatet av detta arbete är inte att vi skapat en 
organisation för styr- och ledning som är dysfunktionell. Dock måste 
ledningsorganisationerna ha tillräckligt fokus på styr- och ledningsfrågor och lägga 
mindre tid på frågor av mer annan karaktär för att skapa det utrymme som behövs 
och undvika den kritik som nu behöver åtgärdas. 
 
Detta problem kan ha sin orsak i hur verksamheten är organiserad och delegerad. Vår 
egen kommunstyrelse är ett bra exempel på detta. Den pågående översyn och 
omorganisationen av kommunstyrelsens förvaltning bör skapa ett större utrymme för 
att kunna fokusera på styr- och ledningsfrågor. 
 
Sammanfattningsvis har vi skapat en funktionell organisation för styrning och ledning 
men de gemensamma nämnderna och kommunalförbunden behöver organisera sin 
verksamhet så att de kan fokusera på styr och ledningsfrågor som tas upp i 
revisorernas rapporter. 

  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunfullmäktige 2016-05-26 19 (21) 

 

     
Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 98 
 
Anmälningsärende 
 
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende: 
 
Protokollsutdrag från socialnämnden 2016-04-27, § 134 – Rapport gällande 
myndighetsutövning för ensamkommande barn. (LKS 2016-290) 
 
Protokollsutdrag från socialnämnden 2016-04-27, § 123 – Revisionsberättelse för 
2015 (LKS 2016-223) 
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§ 99 
 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i socialnämnden  
Dnr:  LKS 2014-455 
 
Anette Björmander (S) har i en skrivelse 2016-05-02 avsagt sig från uppdrag som 
ledamot i socialnämnden samt dess utskott. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Anette Björmander. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Anette Björmander 
Nämndsekreterarna/Troman 
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§ 100 
 
Fyllnadsval till socialnämnden och valberedningen 
Dnr:  LKS 2014-455  
 
Fyllnadsval ska genomföras till socialnämnden och valberedningen. 
 
Nominering 
 

Klas-Göran Henriksson (S) nominerar följande personer: 

Eva Leandersson (S) som ordinarie ledamot i socialnämnden.  

Elisabeth Larsson (KD) som ordinarie ledamot i valberedningen.  

Roger Svensson (KD) som ersättare i valberedningen.   

 

Ajournering 

Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 19.37–19.45. Efter 
ajourneringen genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att 
kommunfullmäktige är församlat med 25 ordinarie och 6 ersättare.  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Eva Leandersson (S) som ordinarie ledamot i 
socialnämnden.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Elisabeth Larsson (KD) som ordinarie ledamot i 
valberedningen.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Roger Svensson (KD) som ersättare i 
valberedningen.  
 
 
Beslutet skickas till 
 
Eva Leandersson 
Elisabeth Larsson 
Roger Svensson 
Socialnämnden 
Valberedningen 
Nämndsekreterarna/Troman 


