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  ANSLAGSBEVIS: 
 
Nämnd: Kommunfullmäktige  Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen  

Sammanträdesdatum: 2016-12-15 Justeringsdatum: 2016-12-22 

Anslagsdatum: 2016-12-22 Anslagets nedtagande: 2017-01-13 

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

Sammanträdestid: 2016-12-15 Kl. 17.30–20.40 
Ajournering 18.50-19.10 
 

Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal,  
Lysekils stadshus 

Beslutande  
 

Se sid 2. 
 
Tjänstemän: 
 
Leif Schöndell, kommunchef 
Anna Holgersson Nyman, folkhälsostrateg § 196 
Joakim Hagetoft, säkerhetssamordnare § 196 
Sanna Lannesjö, integrationssamordnar § 196 
Henric Rörberg, kommunpolis § 196 
Mari-Louise Dunert, sekreterare 
 
Jäv: 
 
Patrik Saving anmäler jäv § 200 
 

 
 
 
 

Paragrafer: 
 

196-220 

Sekreterare: 
 
 

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

Ordförande: 
 
 

………………………………………………………. 
Sven-Gunnar Gunnarsson §§ 196-211, 213-220 
 
………………………………………………………. 
Richard Åkerman § 212 
 

Justerare: 
 
 

………………………………………………………. 
Camilla Carlsson 
 

 ………………………………………………………. 
Patrik Saving §§ 196-199, 201-220 

  
 
 

………………………………………………………. 
Ronald Rombrant § 200 
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BESLUTANDE: 

Ledamöter 
 
Jan-Olof Johansson (S) 
Christina Gustafson (S) 
Klas-Göran Henriksson (S) 
Maria Forsberg (S) 
Anette Björmander (S) 
Anders C Nilsson (S) 
Siw Lycke (C) 
Ann-Charlotte Strömwall (L) 
Lars Björneld (L) 
Camilla Carlsson (L) 
Håkan Smedja (V), kom 17.40 
Lisbeth Lindström (V), ersätter Marthin Hermansson (V)  
Yngve Berlin (K) 
Britt-Marie Kjellgren (K) 
Ronald Rombrant (LP) 
Jeanette Janson (LP) 
Ann-Britt Jarnedal (LP) 
Lars-Olof Stilgård (LP)  
Fredrik Häller (LP)  
Patrik Saving (LP), §§ 196-199, 201-220 
Tomas Andreasson (LP), ersätter Patrik Saving (LP) § 200 
Fredrik Lundqvist (LP)  
Elisabeth Larsson (KD), ersätter Roger Svensson (KD)  
Per Cederholm (LP), ersätter Katja Norén (MP) 
Inge Löfgren (MP) 
Christoffer Zakariasson (SD) 
Sebastian Ahlqvist (SD) 
Caroline Hogander (SD) 
Mats Karlsson (M) 
Richard Åkerman (M) 
Sven-Gunnar Gunnarsson (S)  

 

 
 
Vid uppropet var, av 31 utsedda kommunfullmäktige, 27 ordinarie ledamöter, 3 ersättare och 
1 frånvarande. 
 
Noterat till protokollet att Håkan Smedja (V) kom kl. 17.40 – av 31 utsedda i 
kommunfullmäktige, var 28 ordinarie och 3 ersättare. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 196 
 

Medborgarlöften - Information av folkhälsostrateg, 
säkerhetssamordnare, integrationssamordnare och kommunpolis 
 
Information lämnas om medborgarlöften av kommunpolis, folkhälsostrateg, 
säkerhetssamordnare och integrationssamordnare.  
 
Medborgarlöften är en del i polisens och kommunens samverkan i det 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöftet utgår från en 
kartläggning som lokalpolisområde Västra Fyrbodal tillsammans med Lysekils 
kommun genomfört under 2016. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige tar del av polisens medborgarlöfte för Lysekils kommun. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 197 
 
Policy och Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet i Lysekils kommun 
Dnr:  LKS 2016-698 
 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 
ska det finnas en arbetsmiljöpolicy. Policyn ska beskriva hur arbetsförhållandena i 
arbetsgivarens verksamhet ska vara för att förebygga ohälsa och olycksfall. 
Det ska också finnas riktlinjer som beskriver det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
En god arbetsmiljö är en förutsättning för att Lysekils kommun ska kunna skapa 
kvalitet och effektivitet i servicen till medborgarna. Målet för arbetsmiljöarbetet är att 
vara en attraktiv arbetsgivare, med en god arbetsmiljö som säkerställer möjligheter 
för verksamhetsutveckling och ett hållbart arbetsliv. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-16, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-11-30, § 215 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige antar arbetsmiljöpolicy med riktlinjer. Detta dokument ersätter 
de delar av det personalpolitiska programmet som avser arbetsmiljö 
(kommunfullmäktige 2008-04-03, § 27). 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen samt samtliga nämnder  
Kommunstyrelseförvaltningen/personalenheten 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 198 
 
Ekonomistyrningsprinciper i Lysekils kommun 
Dnr: LKS 2016-448 
 
Ekonomistyrningsprinciperna är en del av styrmodellen som kommunfullmäktige 
beslutade om 2016-03-31. Riktlinjerna definierar hur verksamheterna ska styras 
utifrån det ekonomiska perspektivet. Förvaltningen föreslår att de nya riktlinjerna 
gäller från och med 2017 men att den del som avser hantering av under- och överskott 
inte tillämpas för budget 2016 utan först för budget 2017. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyreförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-17, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-11-30, § 216 
 
Yrkande 
 
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ekonomistyrningsprinciper i 
Lysekils kommun, från och med 2017-01-01.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att den del som avser hantering av 
under- och överskott inte tillämpas för budget 2016 utan först för budget 2017. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att samtidigt upphäva 

ekonomistyrningsprinciperna från 2003-06-18, § 125. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 199 
 
Investeringsbudget 2017 
Dnr: LKS 2016-753 
 
I kommunfullmäktiges budget för 2017 beslutades att kommunstyrelsen skulle fördela 
de 15 mnkr som avsattes för nyinvesteringar. Nämndernas begäran om 
nyinvesteringar uppgår till 28,5 mnkr och ytterligare behov om reinvesteringar på  
10 mnkr har inkommit. Förvaltningen menar att det finns utrymme för att utöka 
budgeten för 2017 med 20 mnkr utan att kommunen ska behöva ta upp nya lån. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-23, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-11-30, § 217. 
 
Yrkande 
 
Mats Karlsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka ramen för investeringar med 20 mnkr. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 200 
 
Avgift för kunskapsprov enligt alkohollagen samt ansökningsavgifter för 
serveringstillstånd  
Dnr: LKS 2016-601 
 
 
Socialnämnden har i beslut 2016-09-01 beslutat enligt förslag i en tjänsteskrivelse att 
begära av kommunfullmäktige att fatta beslut om avgifter för kunskapsprov enligt 
alkohollagen samt ansökningsavgifter. I ett förtydligande i skrivelse 2016-09-22 
upprättad i kommunstyrelseförvaltningen påpekas att kommunfullmäktige sedan 
tidigare beslutat om avgifter för kunskapsprov och olika tillståndsavgifter men att det 
nu tillkommit en ny form av tillstånd.  
 
Enligt alkohollagen (2010:1622) 8 kap 10§ ges kommunerna rätt att ta ut avgifter för 
prövning av ansökningar för serveringstillstånd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-09, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-11-30, § 219 
 
Jäv 
 
Patrik Saving (LP), anmäler jäv. 
 
Yrkande 
 
Fredrik Lundqvist (LP): Att återremittera ärendet för att belysa konsekvenser för 
näringen, till exempel ur ett turism och evenemangsperspektiv. 
 
Ronald Rombrant (LP), Håkan Smedja (V) och Yngve Berlin (K): Bifall till Fredrik 
Lundqvists förslag om återremiss. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Fredrik Lundqvists m.fl. förslag om återremiss mot att avgöra ärendet 
idag. 
 
Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag, proposition på 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Fredrik Lundqvists m.fl. förslag om återremiss mot 
att avgöra ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera 
ärendet. 
 
  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunfullmäktige 2016-12-15  8 (34) 

 

     
Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att belysa konsekvenser för 
näringen, till exempel ur ett turism och evenemangsperspektiv. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
Socialnämnden 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 201 
 
Införande av avgift för fritidsresor vid insatsen korttidsvistelse och 
korttidstillsyn enlig LSS  
Dnr: LKS 2016-653 
 
Socialnämnden har 2016-09-28 § 253 beslutat att begära att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att införa en avgift för fritidsresor vid insatsen 
korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS. I underlaget för beslutet ligger 
förvaltningens utredning som redogör för kommunens rätt att ta ut avgifter för detta, 
frågan om likställighet för kommuninvånarna samt hur andra kommuner har gjort.  
 
Föreslagen avgiften likställs med den avgift som tas ut av personer med insatsen 
bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, en krona per kilometer alternativt 
20 kronor per resa inom Lysekils kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-09, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-11-30, § 220 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att införa avgift för fritidsresor vid insatsen 
korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avgiften ska likställas med den avgift som tas ut av 
personer med insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, en krona per 
kilometer alternativt 20 kronor per resa inom Lysekils kommun. 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
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§ 202 
 
Socialförvaltningens rapport över icke verkställda beslut enligt SoL och 
LSS - tredje kvartalet 2016 
Dnr: LKS 2016-354 
 
Socialnämnden har lämnat förvaltningens rapport av icke verkställda beslut enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Kommunen ska enligt SoL och LSS anmäla ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO). Anmälan ska göras då verkställighet inte påbörjats inom tre 
månader från beslut. Rapport ska även lämnas till kommunfullmäktige samt till 
kommunens revisorer för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-18, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-11-30, § 221 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige tar del av rapporten. 
 
Beslutet skickas till  
 
Socialnämnden 
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§ 203 
 
Svar på motion om att planprogram för Brastad centrum återupptas och 
prioriteras  
Dnr: LKS 2016-631 
 
Ett förslag till planprogram för Brastads centrum var utskickat på programsamråd 
under 2013. I mars 2014 godkände kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) 
programsamrådsredogörelsen. Planarbetet har därefter avstannat eftersom andra 
planarbeten har fått högre prioritet. 
 
Motionen föreslår att planarbetet för Brastad centrum prioriteras. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen lyfter dock att även fastighetsägarnas och 
verksamhetsutövarnas engagemang krävs för att få till verkliga förändringar av 
centrummiljöerna. Därför föreslås att kommunen kallar till ett möte mellan 
fastighetsägarna, verksamhetsutövarna och kommunen för att undersöka hur stort 
intresset för att bidra till en utveckling av Brastad centrum är. Först därefter föreslås 
KSLU att ta ställning till hur det fortsatta planarbetet ska prioriteras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-07, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-11-30, § 223 
 
Yrkande 
 
Patrik Saving (LP): Avslag på kommunstyrelsens förslag, bifall till motionen, att 
detaljplanen ska ges högre prioritet så att det viktiga arbete kan återupptas så snart 
som möjligt. 
 
Jan-Olof Johansson (S) och Richard Åkerman (M): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag om att anse motionen besvarad. 
 
Fredrik Lundqvist (LP), Ronald Rombrant (LP) och Inge Löfgren (MP): Bifall till 
Patrik Savings förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Patrik Savings m.fl. förslag att bifalla motionen och avslag på 
kommunstyrelsens förslag mot Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag att bifalla 
kommunstyrelsen.  
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Patrik Savings m.fl. förslag om att bifalla motionen 
och avslag på kommunstyrelsens förslag mot Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag. 
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Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Nej-röst för bifall till Patrik Savins m.fl. förslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 13 ja-röster och 18 nej-röster att bifalla Patrik 
Savings m.fl. förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att detaljplanen ska ges högre prioritet så att det viktiga 
arbete kan återupptas så snart som möjligt. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionärerna 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 203 

JA       NEJ    AVST 

S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson X X   
S Klas-Göran Henriksson X X   
S Maria Forsberg   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  Lisbeth Lindström 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 Elisabeth Larsson X  X  
MP Katja Norén  Per Cederholm 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   
   13 18  
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§ 204 
 
Svar på motion gällande ny multiarena för idrott i Lysekils kommun  
Dnr: LKS 2016-350 
 
Jeanette Jansson och Per Tengberg Lysekilspartiet, har till kommunfullmäktige 
inkommit med en motion om att tillsatta en arbetsgrupp för att utreda 
förutsättningarna för en multiarena i Lysekil  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-22, § 108 att remittera motionen till 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av utbildningsförvaltningens yttrande och 
utbildningsnämndens beslut. 
I utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår det att en multiarena är en stor 
och komplex fråga och ställer stora finansiella krav på kommunen. 
Utbildningsnämnden har beslutat om att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda 
Gullmarsborgs utveckling och framtid. Resultatet bör inväntas innan en arbetsgrupp 
tillsätts samt att frågan om hur kommunen ska kunna finansiera en multiarena i 
Lysekil. Utbildningsförvaltningen har i sin tjänsteskrivelse presenterat exempel på 
andra arenor som är nybyggda och det påvisar stora kostnader för kommunerna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-11, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-11-30, § 224 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionärerna 
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§ 205 
 
Svar på medborgarförslag om att skapa en utredning för att bygga nytt 
idrottscenter i Dalskogsområdet alternativt Sivik 
Dnr: LKS 2012-458 
 
I ett medborgarförslag från 2012 har förslagsställaren föreslagit att skapa en 
utredning för att bygga nytt idrottscenter i Dalskogsområdet alternativt Sivik.  
Medborgarförslaget liknar den motionen om ny multiarena som inkom i maj 2016. 
Förslagen kommer från samma person. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-20, § 217 att remittera medborgarförslaget till 
dåvarande bildningsnämnden och kommunstyrelsen. 
 
Medborgarförslaget har inte blivit bevarat, vare sig via bildningsförvaltningen eller 
kommunstyrelsen. Men ärendet har blivit aktualiserat genom den motion som 
Jeanette Janson och Per Tengberg, Lysekilspartiet lämnade in i maj 2016. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen hänvisar till svaret på motionen om en multiarena med 
diarienummer LKS 2016-350. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-10, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-11-30, § 225 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutet skickas till  
 
Förslagsställaren 
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§ 206 
 
Svar på motion gällande heltid en rättighet deltid en möjlighet 
Dnr: LKS 2013-155 
 
Maria Forsberg och Eva Leandersson (S) har 2013-04-25 inkommit till 
kommunfullmäktige med en motion där man föreslår att kommunen utreder 
möjligheterna till att alla som arbetar deltid ska få en heltid som underlag för sin 
tjänst och kunna öka sin arbetstid samt att även kostnaderna för detta utreds liksom 
hur arbetsorganisationen eventuellt behöver förändras till följd av detta.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-30, § 74, 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. 
 
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 2016-11-22, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-11-30, § 226 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad med hänvisning till 
vad som anförts i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionärerna 
Kommunstyrelseförvaltningen/personalenheten 
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§ 207 
 
Svar på motion om utegym i Lysekils kommun 
Dnr: LKS 2016-358 
 
Patrik Saving, Lysekilspartiet har 2016-05-31 inkommit till kommunfullmäktige med 
en motion där man förslår att kommunen att undersöka lämpliga platser för utegym i 
Lysekils kommun samt att undersöka om föreningar kan sköta underhållet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-22, § 109 att remittera motionen till 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 
 
Kommunen har beviljat bidrag för integrationsfrämjande insatser till Gullmarens 
Centre Court och Lysekils skid- och löparförening som har/ska upprätta utegym. 
 
Utegymen kommer att finnas vid Gamla Idrottshallen i Kyrkvik samt vid 
Fjällaområdet och det är respektive förening som ska underhålla utegymen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-18, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-11-30, § 227 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad med hänvisning till 
vad som anförts i kommunstyrelseförvaltningens och utbildningsförvaltningens 
tjänsteskrivelse. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
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§ 208 
 
Nyinkomna motioner och medborgarförslag 
 
Inga nyinkomna motioner och medborgarförslag har inkommit.  
 
 
 
 
 
Ajournering 
 
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 18.50 och 19.10.  
Efter ajourneringen genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att 
kommunfullmäktige är församlat med 28 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. 
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§ 209 
 
Frågor till socialnämndens ordförande angående lånehantering och 
utbetalningar från kooperativa hyresrättsföreningens Lysekils 
omsorgsbostäder till riksbyggen 
Dnr: LKS 2016-770 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-11-24, fick Ronald Rombrant (LP) inte 
svar på sin fråga och man i samförstånd beslutade att frågan skulle besvaras vid nästa 
sammanträde.  
 
Ronald Rombrant (LP) har 2016-12-07 reviderat sin frågeställning till 
socialnämndens ordförande Maria Forsberg (S): 
 

1. Maria Forsberg, du har av fullmäktige utsetts att representera Lysekils 
kommun i föreningens styrelse. Jag vill av dig få uppgifter hur mycket Kh 
Lysekils omsorgsbostäder har utbetalat till Riksbyggen och vad dessa 
utbetalningar har använts till för åren 2014, 2015 och 2016 (2016 till dags 
dato). Ordnar du fram dessa uppgifter? 

 
2. Hur mycket uppgår det sammanlagda lånebeloppet till efter att de tre lånen, 

som omnämns i styrelseprotokoll 2016-10-17, har sammanslagits? Har ni i 
styrelsen diskuterat hur mycket dyrare lånekostnaderna blir jämfört med om 
kommunen skulle ha ansvarat för upplåningen? 

 
 
Socialnämndens ordförande Maria Forsberg (S) lämnar följande svar: 
 

1. Medlemmarna i föreningen ska delges årsredovisning, revisionsberättelse och 
protokoll från årsstämman. För personer som inte är medlemmar är fastställd 
årsredovisning offentlig. I årsredovisningen framgår uppgifter på olika 
kostnader som föreningen har. Men svar på vad Lysekils omsorgsbostäder har 
utbetalt till Riksbyggen finns inte beskrivet i årsredovisningen. Genom att 
Lysekils omsorgsbostäder inte lyder under offentlighetsprincipen får du inte 
dessa uppgifter från mig. I mitt uppdrag som ledamot i föreningens styrelse 
ingår inte att ta fram föreningens icke offentliga uppgifter åt oppositionsrådet 
eller någon annan. 

2. Detta är ingen offentlig uppgift och alltså kan jag inte svara annorlunda än vad 
jag har gjort på fråga 1.  
 
För övrigt har Lysekilspartiet fått chansen att utse en ledamot i styrelsen och 
därmed få en rejäl insyn och möjlighet att påverka men tackat nej till detta. Då 
ska man inte förvänta sig att andra ledamöter utför jobbet åt dem. 
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§ 210 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående budgetfilosofi 
Dnr: LKS 2016-795 
 
Fredrik Lundqvist (LP) har i en interpellation 2016-11-24 ställt frågor till 
kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) angående budgetfilosofi. 
 

Med anledning av de senaste budgetdebatterna och hur "vi" närmar oss 
budgetarbetet vill jag ställa några frågor till kommunstyrelsens ordförande 
inför 2018 års budgetarbete. 
 
Debatterna i fullmäktige har visat på minst två olika filosofier för att stärka 
kommunens ekonomi och verksamhet. Speciellt framkommer det i diskussion 
om socialnämnden. 
 
Samverkande partier har avvisat resursstöd i olika former - medan 
Lysekilspartiet m.fl. gjort bedömningen att utmaningen är så omfattande att 
en stram budget utan resursstöd riskerar att förvärra situationen. 
 
Tycker kommunstyrelsens ordförande att denna s.k. disciplineringsstrategi 
varit framgångsrik eller tillräcklig? 
 
Om du tycker att den varit framgångsrik/tillräcklig så vilka belägg har du för 
en sådan uppfattning och vad betyder det för 2018 års budgetarbete? 
 
Om kommunstyrelsens ordförande tycker att strategin varit historiskt 
otillräcklig eller kommer att bli begränsande framöver så vad betyder det för 
dig i 2018 års budgetarbete? 

 
Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) lämnar följande svar: 
 
I juni månad 2017 ska vi besluta om budget och mål för 2018. I interpellationen tas 
upp att kommunen behöver stärka sin ekonomi. För att åstadkomma en både 
långsiktig och hållbar utveckling anser vi att förvaltningarnas egna befintliga 
organisationer är bäst skickade att driva det arbete som ska göras. Resursstöd för 
detta inhämtas hos kommunens centrala enheter, t.ex. ekonomienheten. 
 

Tycker kommunstyrelsens ordförande att denna s.k. disciplineringsstrategi 
varit framgångsrik eller tillräcklig? 

 
Det beror på vad Fredrik menar med disciplineringsstrategi. Om man med disciplin 
menar att aktivt arbeta för att hålla budgeten så är det en förutsättning som ingår i att 
åta sig ett förtroendeuppdrag. Att nämnder och förvaltningar håller i och ansvarar för 
arbetet med ekonomi och verksamhet med stöd från våra centrala enheter anser jag 
vara en framgångsrik väg. Det har funnits år då insatserna inte varit tillräckliga vilket 
kommunens revisorer påpekat men arbetet har varit så mycket bättre under 
innevarande år. Tillräckligt bra är vi inte förrän vi har en modell att resursfördela 
utifrån verksamheternas omfattning.   
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Om du tycker att den varit framgångsrik/tillräcklig så vilka belägg har du för 
en sådan uppfattning och vad betyder det för 2018 års budgetarbete? 

 
Samtliga nämnder och förvaltningar inklusive socialförvaltningen har stärkt sitt 
arbete kring ekonomi och uppföljning. Samarbetet mellan förvaltning och 
ekonomienhet har dessutom blivit bättre. Detta är två orsaker till att 
kostnadsutvecklingen kunnat dämpas. Framgångsrikt har arbetet varit i den mån att 
utvecklingen går åt rätt håll, inte att vi är i mål. 
 

Om kommunstyrelsens ordförande tycker att strategin varit historiskt 
otillräcklig eller kommer att bli begränsande framöver så vad betyder det för 
dig i 2018 års budgetarbete? 

 
I budgetarbetet för 2018 fortsätter vi att implementera den nya budgetprocessen och 
även använda de nya ekonomistyrningsprinciperna. Här beskrivs bl.a. att vi ska 
arbeta med resursfördelningsmodeller. En första sådan har tagits fram för 
utbildningsförvaltningen. Ekonomienheten har påbörjat arbetet med att ta fram en 
resursfördelningsmodell för socialförvaltningen vilken beräknas vara klar i mars eller 
april. Den kommer att användas i 2018 års budgetarbete även om den kan komma att 
behöva utvecklas. 
 
Fredrik Lundqvist tackar för svaret.  
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§ 211 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om uppsiktsplikt 
Dnr: LKS 2016-812 
 
Fredrik Lundqvist (LP) har i en interpellation 2016-12-02 ställt följande frågor till 
kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S): 

 
Med anledning av rapport kostnad per brukare (socialnämnden) där flera 
företrädare från samverkande partier hänvisade till uppsiktsplikten på ett 
passivt sätt, d.v.s. utan att lämna råd, anvisning eller att initiera ett ärende till 
kommunfullmäktige, skulle jag vilja fråga kommunstyrelsens ordförande 
följande: 
 
Hur skulle du vilja definiera uppsiktsplikten lokalt i Lysekil? 
 
Hur många råd har kommunstyrelsen förmedlat under din tid i 
kommunstyrelsen och nu som kommunstyrelsens ordförande? 
 
Hur kan kommunfullmäktige/allmänheten och revisionen 
följa/uppmärksamma dessa råd eller anvisningar? 
 
Under vilka förutsättningar skulle du med uppsiktsplikten som grund kunna 
tänka dig att kommunstyrelsen skulle kunna initiera ett ärende till 
kommunfullmäktige? 
 

Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) lämnar följande svar: 
 
Inom kommunstyrelsens uppgifter ingår att utöva uppsikt över styrelser och 
nämnder. Vad som avses med uppsiktsplikt och hur detta ska utföras tas upp i 
Lysekils kommuns styrmodell. Ärenden inom uppsiktsområdet hanteras ibland via 
kommunstyrelsens ledningsutskott och ibland direkt av kommunstyrelsen som 
bereder ärendet till kommunfullmäktige. Själva processen med att leda och samordna 
styrelsens uppgifter inom uppsiktsplikten ligger hos kommunchefen.  
 
I kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen anges att uppsiktsplikten inte 
är en sidoordnad eller separat uppgift som kommunstyrelsen förväntas utföra. 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt beskrivs som att ha uppsikt över att styrelser och 
nämnder arbetar enligt styrmodellen. 
 

Hur skulle du vilja definiera uppsiktsplikten lokalt i Lysekil? 
 
Kommunfullmäktige har beskrivit uppsiktsplikten som en del av att arbeta med 
styrmodellen. Det jag kan definiera i fullmäktiges uppdrag är att uppsikten ska utövas 
genom analys av förutsättningar, uppföljning av vision, värdegrund och mål, 
uppföljning av finansiella mål och budget, uppföljning av kvalitetsfaktorer och 
indikatorer samt uppföljning av internkontroll och riskanalyser. 
 

Hur många råd har kommunstyrelsen förmedlat under din tid i 
kommunstyrelsen och nu som kommunstyrelsens ordförande? 

 
Den uppsikt som utövats inom de angivna områdena har under min tid i 
kommunstyrelsen inte utförts eller dokumenterats på ett sådant sätt att frågan om 
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hur många råd som getts kan besvaras. Att uppsiktsplikten ska förstås som 
rådgivande betyder att kommunstyrelsen inte ska bedriva uppsikt i form av beslut 
som tar över nämndens ansvar att styra och leda verksamheten. 
 

Hur kan kommunfullmäktige/allmänheten och revisionen 
följa/uppmärksamma dessa råd och anvisningar? 

 
I den uppsiktsplikt som beskrivs i kommunens styrmodell används inte begreppen 
råd eller anvisningar. Några sådana finns därför inte att följa i kommunstyrelsens 
uppsikt. 
 

Under vilka förutsättningar skulle du med uppsiktsplikten som grund kunna 
tänka dig att kommunstyrelsen skulle kunna initiera ett ärende till 
kommunfullmäktige? 

 
Kommunstyrelsen kan initiera och ska bereda ärenden till kommunfullmäktige inom 
de områden där uppsikt ska utövas enligt styrmodellen.  Förutsättningar utöver detta 
som kan leda till att kommunstyrelsen initierar ett ärende i kommunfullmäktige 
gällande uppsiktsplikten skulle kunna vara att en av kommunfullmäktige tillsatt 
nämnd inte utför sina uppgifter i enlighet med det styrdokument fullmäktige beslutat 
om eller att händelser under året leder till att kommunen inte klarar att leva upp till 
balanskravet. Andra orsaker som kraftigt förändrar förutsättningarna skulle givetvis 
också kunna bli aktuella. 
 
 
Fredrik Lundqvist tackar för svaret.  
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§ 212 
 
Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande  
Dnr: LKS 2016-811 
 
Fredrik Lundqvist (LP) har i en interpellation 2016-12-02 ställt följande frågor till 
kommunfullmäktiges ordförande Sven-Gunnar Gunnarsson (S): 
 
På vilket sätt delar du tankarna i (SOU 2012:30 och prop 2013/14:5) och vilken 
betydelse menar du att dessa har i Lysekil? 
 
På vilket sätt menar kommunfullmäktiges ordförande att det är rimligt att presidiet 
under en mandatperiod vända sig till kommunstyrelsen för revidering av 
arbetsordning innan samråd ägt rum med gruppledarna?  
 
Kommunfullmäktiges ordförande Sven-Gunnar Gunnarsson (S) lämnar följande 
svar: 
 
Om man menar att delar av gällande arbetsordning inte är relevant eller på annat sätt 
behöver aktualiseras, är det naturligt att lyfta frågan utan att behöva invänta en ny 
mandatperiod. Jag ser KS presidie som ett naturligt första steg i att initiera en 
eventuell översyn. Nästa steg är att vid behov samråda med gruppledarna.   

 
Jag delar i stora drag de övergripande resonemangen i SOU:en att lyfta och stärka 
kommunfullmäktiges funktion, inte minst när det gäller att ta initiativ för en mer 
levande demokrati. Detta har självfallet betydelse på hur fullmäktige i Lysekil ska 
arbeta, och i stort anser jag att vi följer intentionerna i utredningen. 

 
Fredrik Lundqvist tackar för svaret.  
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§ 213 
 
Anmälningsärende 
 
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende: 
 

 Protokoll från kommunstyrelsen 2016-11-02, § 176 – budget för 
kommunstyrelsen 2017 (LKS 2016-690) 

 

 Revidering av riksdagsmannaarvodet (LKS 2016-766) 
 

 
 
Ordförande meddelar att från och med 2017 kommer kommunfullmäktiges kallelse 
och handlingar att enbart ske i digital form. 
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§ 214 
 
Avsägelse som ledamot i socialnämnden 
Dnr:  LKS 2014-455 
 
AnnaCarin Maisa (SD) har i en skrivelse 2016-12-01 avsagt sig uppdraget som 
ledamot i socialnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från AnnaCarin Maisa 2016-12-01. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Beslutet skickas till 
 
AnnaCarin Maisa  
Personalenheten 
Nämndsekreterarna/Troman 
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§ 215 
 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden   
Dnr: LKS 2014-455 
 
Denis Olausson (LP) har i en skrivelse 2016-12-07 avsagt sig uppdraget som ersättare 
i socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Denis Olausson. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till valberedningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Denis Olausson 
Valberedningen  
Nämndsekreterarna/Troman 
Personalenheten  
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§ 216 
 
Omval till vice ordförande i socialnämnden 
Dnr:  LKS 2014-455 
 
Med anledning av förvaltningsrättens dom 2016-11-07 (LKS 2015-569) som upphävde 
kommunfullmäktiges beslut 2016-01-28 §§ 16-29 ska nytt val genomföras till vice 
ordförande i socialnämnden. 
 
Resultatet av beslutet i kommunfullmäktige, att omval ska göras av presidier i 
nämnder, styrelser och kommunala bolag, blev det två förändringar. Ny vice 
ordförande i socialnämnden samt ändrad turordningslista för ersättare.  
 
Efter kontakt med juridiska avdelningen på SKL måste kommunfullmäktige ta om 
dessa beslut. 
 

 Beslut om rättelse av fullmäktigebeslut 2016-01-28 §§ 16-28. 
Detta enligt KL kap 10 § 15 om rättelse av verkställighet mot bakgrund av 
Förvaltningsdomstolens upphävande av samma beslut p.g.a. konstaterat 
formfel. 

 Valärende. 
På grund av att nya förhållanden uppkommit sedan det upphävda 
fullmäktigebeslutet fattades. Den förtroendevalda som hade uppdraget som 
vice ordföranden i socialnämnden har under tiden från beslutet till 
upphävande av detsamma, anhållit och beviljats entledigande av samtliga sina 
politiska uppdrag. Då en full återställning till förhållandet innan det upphävda 
fullmäktigebeslutet därmed inte är möjlig, måste val till uppdraget som vice 
ordförande i socialnämnden göras samt återställande av den turordning för 
ersättare som gällde innan det nu upphävda fullmäktigebeslutet. 

 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2016-12-15, § 15 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till vice ordförande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ronny Hammargren (LP) till vice ordförande i 
socialnämnden. 
 
Skickas till 
 
Ronny Hammargren 
Nämndsekreterare/Troman 
Personalenheten 
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§ 217 
 
Fyllnadsval till socialnämnden 
Dnr: LKS 2014-455 
 
Fyllnadsval som ledamot i socialnämnden ska genomföras. 
 
Nominering 
 

Christoffer Zakariasson (SD) nominerar: 

Daniel Arvidsson (SD) som ledamot i socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Daniel Arvidsson (SD) som ledamot 
socialnämnden. 
 
Beslutet skickas till 
 
Daniel Arvidsson 
Nämndsekreterarna/Troman 
Personalenheten 
 
  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunfullmäktige 2016-12-15  30 (34) 

 

     
Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 218 
 
Fyllnadsval till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 
Dnr: LKS 2014-455 
 
Fyllnadsval till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige ska genomföras. 
 
Nominering 
 

Ronald Rombrant (LP) nominerar: 

Jeanette Janson (LP) som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jeanette Janson (LP) som 1:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutet skickas till 
 
Jeanette Janson 
Nämndsekreterarna/Troman 
Personalenheten 
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§ 219 
 
Turordning för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder 
Dnr: LKS 2014-455 
 
Med anledning av förvaltningsrättens dom 2016-11-07 (LKS 2015-569) som upphävde 
kommunfullmäktiges beslut 2016-01-28 §§ 16-29 ska nytt beslut tas av 
kommunfullmäktige om turordning för inkallande av ersättare i styrelser och 
nämnder. 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2016-12-15, § 16 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Principerna för turordning för inkallande av ersättare fr.o.m. 2016-12-15 ska vara 
följande: 
 
I första hand inträder ersättarna från samma parti som ledamoten i den turordning 
som de är upptagna i varje nämnd/styrelse. 

 
Därefter inträder ersättarna i följande ordning, i förekommande fall i den turordning 
som de är upptagna i varje nämnd/styrelse: 
 

Parti Ersättare 

Socialdemokraterna Moderaterna 
 Liberalerna 
 Centerpartiet 
 Vänsterpartiet 
 Kommunistiska partiet 
 Miljöpartiet 
 Lysekilspartiet 
 Kristdemokraterna 
 Sverigedemokraterna 
  
Liberalerna Centerpartiet 
 Socialdemokraterna 
 Moderaterna 
 Kristdemokraterna 
 Kommunistiska partiet 
 Miljöpartiet 
 Vänsterpartiet 
 Lysekilspartiet 
 Sverigedemokraterna 
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Moderaterna Socialdemokraterna 
 Liberalerna 
 Centerpartiet 
 Kristdemokraterna 
 Sverigedemokraterna 
 Lysekilspartiet 
 Miljöpartiet 
 Vänsterpartiet 
 Kommunistiska partiet 
  
  
Centerpartiet Liberalerna 
 Socialdemokraterna 
 Moderaterna 
 Kommunistiska partiet 
 Miljöpartiet 
 Kristdemokraterna 
 Vänsterpartiet 
 Lysekilspartiet 
 Sverigedemokraterna 
  
Lysekilspartiet Miljöpartiet 
 Kristdemokraterna 
 Socialdemokraterna  
 Sverigedemokraterna 
 Liberalerna  
 Moderaterna 
 Kommunistiska Partiet 
 Vänsterpartiet 
 Centerpartiet 
  
Miljöpartiet Lysekilspartiet 
 Kristdemokraterna 
 Socialdemokraterna 
 Vänsterpartiet 
 Kommunistiska partiet 
 Centerpartiet 
 Moderaterna 
 Liberalerna 
 Sverigedemokraterna 
  
Kristdemokraterna Centerpartiet 
 Liberalerna 
 Moderaterna 
 Socialdemokraterna 
 Miljöpartiet 
 Lysekilspartiet 
 Vänsterpartiet 
 Kommunisterna 
 Sverigedemokraterna 
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Kommunistiska partiet Vänsterpartiet 
 Socialdemokraterna 
 Lysekilspartiet  
 Miljöpartiet 
 Centerpartiet 
 Liberalerna 
 Kristdemokraterna 
 Moderaterna 
 Sverigedemokraterna 
  
Vänsterpartiet Kommunistiska Partiet 
 Miljöpartiet 
 Socialdemokraterna 
 Centerpartiet 
 Liberalerna 
 Lysekilspartiet 
 Kristdemokraterna 
 Moderaterna 
 Sverigedemokraterna 
  
Sverigedemokraterna Moderaterna 
 Lysekilspartiet 
 Centerpartiet 
 Socialdemokraterna 
 Miljöpartiet 
 Kristdemokraterna 
 Vänsterpartiet 
 Kommunistiska partiet 
 Liberalerna 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 220 
 
Ordförandes tack 
 
Ordförande tackar samtliga anställda inom Lysekils kommun för ett gott arbete under 
året. 
 
Ordförande framför tack till ledamöterna, presidiet och sekretariatet för gott 
samarbete under året som gått och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 
 
 


