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  ANSLAGSBEVIS: 
 

Nämnd:  Kommunstyrelsen  Förvaringsplats:  Kommunledningskontoret 

Sammanträdesdatum: 2016-05-11 Justeringsdatum: 2016-05-18 

Anslagsdatum: 2016-05-18  Anslagets nedtagande: 2016-06-09 

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

 
Sammanträdestid: 2016-05-11 Kl. 09.00-11.55 

 
 

Lokal: Borgmästaren, Lysekils stadshus 

Beslutande 
Ledamöter 

 
Ersättare 

Jan-Olof Johansson (S), ordf.  
Lars Björneld (L) 
Ronald Rombrant (LP), 2:e vice ordf. 
Christina Gustafson (S) 
Mats Karlsson (M) 
Christer Hammarqvist (C)  
Catharina Hansson (LP) 
Fredrik Häller (LP)  
Inge Löfgren (MP) 
Yngve Berlin (K) 
Christoffer Zakariasson (SD) 
Jessica Södergren (V), ersätter Fredrik 
Häller § 86 
 

Dan Jagefeldt (S) §§ 83-94 
Camilla Carlsson (L) 
Monica Andersson (C)  
Jessica Södergren (V) §§ 81-85, 87-94 
Sebastian Ahlqvist (SD) 
Patrik Saving (LP) §§ 81-85, 87-94 
 
 
 

Jäv 
Fredrik Häller (LP) § 86 
Patrik Saving (LP) § 86 
 
Tjänstemän 
 

Leif Schöndell, kommunchef 
Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare  
 

 

Paragrafer 
 

 
81-94 

Sekreterare 
 
 

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

Ordförande 
 
 

………………………………………………………. 
Jan-Olof Johansson 

Justerare 
 
 

………………………………………………………. 
Mats Karlsson 
 

 
 
 

………………………………………………………. 
Fredrik Häller §§ 81-85, 87-94 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

Övriga tjänstemän närvarande: 

Anna Nyman Holgersson, Folkhälsostrateg § 82 
Josefin Kaldo, plan-, bygglov- och mätenhetschef § 86 
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§ 81 
 

Information om miljönämndens verksamhet 
 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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§ 82 
 

Välfärdsredovisning 
Dnr:  LKS 2016-209 
 
Kommunens Folkhälsostrateg redovisade välfärdsredovisningen.  
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens tar del av redovisningen. 
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§ 83 
 

Översyn av organisationen för kommunstyrelsens verksamheter inom 
kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Dnr: LKS 2016-310 
 
Kommunchefen redovisar konsultens rapport över översynen av organisationen för 
kommunstyrelsens verksamheter. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
  



 LYSEKILS KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 Kommunstyrelsen 2016-05-11 

  6 (18) 
 

 

  
        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 84 
 

Utredning av framtida hamnverksamhet i Lysekils kommun 
Dnr: LKS 2016-278 
 
Styrelsen i Lysekils Stadshus AB beslutade 2016-02-24 att ge VD i uppdrag att ta fram 
ett förslag till utredningsdirektiv gällande framtida hamnverksamhet i Lysekil. 
Bakgrunden var att man identifierat ett behov av att få fram en nulägesbild samt 
framtida möjligheter för att driva hamnverksamhet i Lysekil, såväl när det gäller 
handelshamnen som småbåtshamnarna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-03, med bilaga. 
 
Yrkande  
 
Lars Björneld (L): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra en 
utredning av hamnverksamheterna i Lysekils kommun utifrån intentionerna i det 
direktiv som tagits fram av Lysekils Stadshus AB. 
 
Beslutet skickas till 
 
Lysekils Stadshus AB (inkl. handlingar) 
Kommunstyrelseförvaltningen (inkl. handlingar) 
Lysekils Hamn AB (inkl. handlingar) 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (inkl. handlingar) 
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§ 85 
 
Bolagsstyrningsrapport 2015 för Lysekils Stadshus AB 
Dnr: LKS 2016-105 
 
Enligt det gemensamma ägardirektivet för bolag ägda av Lysekils kommun ska 
bolagen årligen upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Denna ska 
bl.a. belysa bolagets verksamhet i förhållande till det fastställda kommunala 
ändamålet samt hur styrelsearbetet bedrivits under året. Dotterbolagen ska 
rapportera till Lysekils Stadshus AB som i sin tur lämnar en rapport för 
bolagskoncernen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-3, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner bolagsstyrningsrapport 2015 för Lysekils Stadshus AB 
med bilagor. 
 
Beslutet skickas till 
 
Lysekils Stadshus AB 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 86 
 
Ansökan om planbesked för Höjdgatan, Kyrkvik 1:150 m.fl.  
Dnr: LKS 2016-179 
 
Fredrik Häller (LP) och Patrik Saving (LP) anmäler jäv. 
 
En ansökan om planbesked för ny detaljplan för Höjdgatan, Kyrkvik 1:150 m.fl. har 
inkommit av fastighetsägarna. Sökandena önskar göra om den befintliga detaljplanen 
som är från 1930-talet för att ta bort möjligheten att exploatera ca tre nya tomter 
bakom befintliga fastigheter, utan istället låta omkringliggande fastigheter få köpa 
marken och införliva den i de egna tomterna. Fastighetsägarna arrenderar idag stora 
delar av den aktuella marken av kommunen och använder den bl.a. som tomtmark till 
de egna fastigheterna. 
 
Sökandena har under flera år fört en dialog med kommunen och framfört önskemål 
om att det ska genomföras åtgärder så att en exploatering av nya tomter inte kan ske. 
Det ledde till att kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-06-19 § 120 fattade beslutet 
att ge utvecklingsenheten i uppdrag att förhandla med de berörda sakägarna i frågan 
om tilläggsköp och detaljplanearbete med inriktning mot att göra marken tillgänglig 
för utökning av tomtmark och därefter återkomma till ledningsutskottet efter 
förhandlingen. Som underlag för beslutet låg utvecklingsenhetens tjänsteskrivelse 
daterad 2013-05-21. 
 
På kommunstyrelsens ledningsutskott fattades därefter 2014-10-15 § 124 beslut om 
att utvecklingsenheten skulle gå vidare med förslag om försäljning av mark till 
omkringliggande fastighetsägare och även låta dessa upprätta och bekosta en ny 
detaljplan. 
 
Under sammanträdet föreslog förvaltningen ett tillägg i beslutsförslaget andra punkt, 
”att detaljplanen ges prioritet 3 i arbetsprogrammet för detaljplaner och att arbetet 
med detaljplanen startar tidigast 2017-08-31 samt efter det att ett avtal om markköp 
tecknats med berörda markägare. Planarbetet beräknas därefter pågå i 1,5 till 2 år.”  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-02, med bilagor. 
 
Yrkande  
 
Mats Karlsson (M) och Lars Björneld (L): Bifall till förvaltningens förslag med 
tillägget. 
 
Ronald Rombrant (LP): Mot bakgrund av att det i handlingarna inte framkommer 
något som ”strikt detaljplanemässigt” talar emot bebyggelse enligt gällande detaljplan 
yrkar Lysekilspartiet på avslag på ansökan om planbesked. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på förvaltningens förslag mot Ronald Rombrants avslagsyrkande. 
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Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Ronald Rombrants 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst till förvaltningens förslag. 
 
Nej-röst för avslag. 
 
Omröstningsresultat  
 
Med 7 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt förvaltningens 
förslag. 
 

Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S X   

Lars Björneld L X   

Ronald Rombrant LP  X  

Christina Gustafson S X   

Mats Karlsson M X   

Christer Hammarqvist C X   

Jessica Södergren, tjg.ers V X   

Catharina Hansson LP  X  

Inge Löfgren MP  X  

Yngve Berlin K X   

Christoffer Zakariasson SD  X  

Summa  7 4  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om planbesked för Höjdgatan, 
Gamlestan 1:150 m.fl. med den inriktning som angivits i tjänsteskrivelsen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen ges prioritet 3 i arbetsprogrammet 
för detaljplaner och att arbetet med detaljplanen startar tidigast 2017-08-31 
samt efter det att ett avtal om markköp tecknats med berörda markägare. 
Planarbetet beräknas därefter pågå i 1,5 till 2 år. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att ett plankostnadsavtal mellan den sökande och 
kommunen ska upprättas samt att den sökande bekostar planarbetet samt 
därtill hörande kostnader. Avtalet ska upprättas senast 2 år från beslutsdatum 
annars upphör detta planbesked att gälla. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa avgiften för planbeskedet enligt 
gällande taxa till 8 860 kronor. 
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Beslutet skickas till 
 
Sökande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten  
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§ 87 
 
Ansökan om medfinansiering från Fiskekommunerna 
Dnr: LKS 2016-273 
 
Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med 
Västra Götalandsregionen samverkar för en såväl positiv utveckling som ett 
gemensamt nätverk kring fiskerirelaterade frågor och utifrån den kompetens som 
byggts upp sedan mitten av 1990-talet, då nätverket startade sitt samarbete. 
 
Syftet med Fiskekommunerna är att genom samverkan med berörda intressenter 
skapa en bärkraftig utveckling av maritima fiskerelaterade näringar med inriktning 
på yrkesfisket, beredningsindustrin, vattenbruket och maritim turism i vårt område. 
Fiskekommunerna skall även fungera som en positiv drivkraft till stöd för utveckling 
av nya alternativa verksamhetsområden. 
 
Fiskekommunerna ansöker om medfinansiering om 20 000 kr för perioden  
2016-07-01 till 2017-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-26, med bilaga. 
 
Yrkande 
 
Lars Björneld (L): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att inom ramen för kommunstyrelseförvaltningens budget 
godkänna Fiskekommunernas ansökan om medfinansiering. 

 
Beslutet skickas till 
 
Fyrbodals kommunalförbund 
Kommunstyrelseförvaltningen/Näringslivsenheten 
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§ 88 
 
Val av ersättare till ledningsutskottet och ledamot för Lysekils kommun i 
Fiskekommunerna 
Dnr: LKS 2014-455 
 
Ersättare till ledningsutskottet ska utses efter Thomas Falk (LP) samt ledamot för 
Lysekils kommun i Fiskekommunerna. 
 
Nominering: 
 
Ronald Rombrant (LP) nominerar Catharina Hansson (LP) som ersättare till 
kommunstyrelsens ledningsutskott. Som ledamot för Fiskekommunerna nomineras 
Bo Gustavsson (LP). 
 
Christina Gustafson (S) nominerar Lars Björneld (L) som ledamot i 
Fiskekommunerna. 
 
Omröstning  

Med anledning av att ärendet avser val ska sluten omröstning genomföras. 
Ordföranden klargör vilka krav som ställs på valsedlarna. Ledamöterna lämnar efter 
upprop sina valsedlar i en urna. Sekreteraren agerar kontrollant och rösträknare.  
 
Bo Gustavsson (LP)  6 röster 
Lars Björneld (L) 5 röster 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Catharina Hansson (LP) som ersättare i 
kommunstyrelsens ledningsutskott. 
 
Kommunstyrelsens beslutar att utse Bo Gustavsson (LP) som ledamot för Lysekils 
kommun i Fiskekommunerna. 
 
Beslutet skickas till 
 
Catharina Hansson 
Bo Gustavsson 
Fyrbodals kommunalförbund 
Nämndsekreterare/Troman 
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§ 89 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer till utskott, vice ordförande samt inom 
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmar på sammanträdet: 
 
Ledningsutskottets protokoll 2016-03-20, 2016-04-27 
Kommunstyrelsens ordförande – nr 7-28/2016 
Kommunchefens delegationer – nr  
Administrative chefens delegationer – nr  
Ekonomichef – nr  
Näringslivschefens delegationer – nr 
Samhällsbyggnadschefens delegationer – nr 1/2016  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll den 11 maj 2016. 
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§ 90 
 
Anmälningsärenden 
 
Protokoll från extra sammanträde Lysekils Hamn AB 2016-02-23 
 
Protokoll från Lysekils Hamn AB 2016-03-08, 2016-04-06 
 
Protokoll från RAMBO AB 2016-03-18 
 
Protokoll från Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 6 april-16, med bilagor 
 
Protokoll från Folkhälsopolitiska rådet 2016-04-08 
 
Dom från Förvaltningsrätten 2016-04-06 – Förvaltningsrätten avslår överklagandet 
av kommunstyrelsens beslut 2015-04-08, § 51 (Gamla Idrottshallen) (LKS 2014-206) 
 
Information från advokatbyrå gällande Gamla Idrottshallen – ärendet överklagat till 
Kammarrätten (LKS 2014-206) 
 
Avtal Ren och attraktiv kust 2016-2018 (LKS 2015-162) 
 
Protokollsutdrag - SON 2016-03-30 § 80 - redovisning av kostnader för externa 
placeringar (LKS 2016-144) 
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland - Beslut om ändring av gräns för naturreservatet 
Vägeröd i Lysekils kommun (LKS 2016-080) 
 
Erfarenheter och förslag från Akademikerförbundet SSR rörande kompetens och 
kvalitet i den sociala barn- och ungdomsvården (LKS 2016-210) 
 
Protokollsutdrag – SON 2016-04-27, § 123 – Revisionsberättelse för 2015 
 
Protokoll från Kooperativa hyresrättsföreningen 2016-01-26 och 2016-03-10 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll  
11 maj 2016. 
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§ 91 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande och kommunchef 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

 

 Länsstyrelsens inhibitionsbeslut gällande Havets Hus 

 Brottförebyggande rådet (BRÅ), ett tryggt Lysekil  

 

Kommunstyrelsen antecknar informationen. 
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§ 92 
 
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.  
 
Vid folkhälsopolitiska rådets sammanträde 2016-04-08 gick rådet igenom 
redovisningen och godkände den. Samtidigt beslutade rådet att föreslå presentation 
av välfärdsredovisningen för kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-21, med bilaga 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige tar del av presentationen av välfärdsredovisning 2015. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 93 
 
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 förslag till kommunfullmäktige 
 
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 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 94 
 
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. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anteckna länsstyrelsens granskningsutlåtande över 
överförmyndarens verksamhet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
 
 


