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Beslutande  
Ledamöter 
 

Klas-Göran Henriksson (S), Ordförande 
Siv Linnér (S), 1:e vice ordförande 
Gert-Ove Forsberg (LP), 2:e vice ordförande 
Jan-Olof Johansson (S) 
Christina Gustafson (S) 
Ricard Söderberg (S) 
Margareta Carlsson (S) 
Anders C Nilsson (S) 
Roger Siverbrant (S) 
Jeanette Janson (LP) 
Ronald Rombrant (LP) 
Ronny Hammargren (LP) 
Bo Gustafsson (LP) 
Lena Hammargren (LP), ersätter Annette Calner (LP) 
Fredrik Häller (LP) 
Inga-Lena Ivarsson (SD), ersätter Daniel Arvidsson (SD) 
Lillemor Antonsson (SD), ersätter Magnus Elisson (SD) 
Tommy Westman (SD) 
Ulf Hanstål (M) 
Krister Samuelsson (M) 
Wictoria Insulan (M) 
Britt-Marie Burcher (L), ersätter Håkan Kindstedt (L), §§ 100-104, 106-116 
Ann-Charlotte Strömwall (L), §§ 100-104, 106-116 
Yngve Berlin (K) 
Britt-Marie Kjellgren (K) 
Ida Strandberg (C), ersätter Monica Andersson (C) 
Linn Nielsen (C), ersätter Siw Lycke (C) 
Bernt Säll (V), ersätter Lina Säll (V) 
Maria Granberg (MP) 
 

Tjänstemän och  
övriga närvarande 
  

Leif Schöndell, kommundirektör 
Helen Karlsson, HR-chef § 100 
Bernt Eriksson, förbunds-/räddningschef § 100 
Kent Olsson, ordförande i kommunrevisionen § 102 
Mari-Louise Dunert, kommunsekreterare  

Paragrafer 
 
Jäv 
 

§ 100-116 
 
Ann-Charlotte Strömwall (L) och Britt-Marie Didriksson-Burcher (L) § 105 

Sekreterare 
 
 

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

Ordförande 
 
 

………………………………………………………. 
Klas-Göran Henriksson 

Justerare 
 
 

………………………………………………………. 
Roger Siverbrant  

 
 

………………………………………………………. 
Krister Samuelsson 
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Anslagsbevis av justerat protokoll 
 
Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. 
 

Nämnd 

Protokoll från sammanträde 

Datum då protokoll justerades 

Datum då justeringen publiceras 

Datum då publiceringen av justeringen upphör 

Förvaring av protokollet 

Kommunfullmäktige 

2019-10-23 

2019-10-29 

2019-10-30 

2019-11-21 

Protokollet finns tillgängligt på 
kommunstyrelseförvaltningen 
 
 

Underskrift ……………………………………………………………….. 
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LKS § 100 Dnr 2019-000340  

Muntlig information på kommunfullmäktige 23 oktober 2019 
Sammanfattning 
Helen Karlsson, HR-chef presenterar sig för fullmäktiges ledamöter. 
 

Bernt Eriksson, förbunds-och räddningschef lämnar information om 
Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige hälsar Helen Karlsson välkommen samt tackar Bernt Eriksson 
för informationen om räddningstjänstförbundet.  
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LKS § 101 Dnr 2019-000010  

Val och avsägelser i nämnder och styrelser 
Sammanfattning 
Inga avsägelse eller fyllnadsval på dagens sammanträde.      
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LKS § 102 Dnr 2019-000356  

Utlåtande från revisorerna avseende delårsrapport per 31 augusti 2019 
för Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer har i enlighet med kommunallagen och god revisionssed 
översiktligt granskat Lysekils kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2019. 

Revisorernas uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är rättvisande 
och är förenlig med de av fullmäktiges beslutande mål för ekonomi och verksamhet 
som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

På uppdrag av kommunens revisorer har PwC granskat kommunens delårsrapport 
och har överlämnat granskningsrapporten till fullmäktiges ledamöter. 

Beslutsunderlag 
Kommunens revisorers utlåtande 2019-10-10 
PwC granskning av delårsrapport 2019-10-10     

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar del av revisorernas utlåtande avseende delårsrapport per  
31 augusti 2019.     
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LKS § 103 Dnr 2019-000092  

Uppföljning 3 för Lysekils kommun 2019  
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 3 per 31 augusti 
2019.  

Rapportering sker efter styrmodellen och omfattar kommunens kvalitetsfaktorer för 
att säkerställa grunduppdraget, ekonomi, personal och en lägesbeskrivning kring 
arbetet med utvecklingsmålen. Indikatorer redovisas med uppgifter för 2018 och för 
utfall 2019 om det gjorts någon mätning. Många av indikatorerna mäts årsvis och 
därför saknas värde för 2019. 

I samband med förra prognosen fick kommundirektören i uppdrag att verka för att 
kommunen håller det budgeterade resultatet, vilket denna prognos visar. 

En viktig del i prognosen är att socialnämnden genomför åtgärder i enlighet med 
beslutad handlingsplan och att deras prognos på –12,6 mnkr är stabil. 

Utbildningsnämnden prognosticerar ett mindre underskott på -1,1 mnkr och 
nämnden presenterar åtgärder för att komma i balans. Samhällsbyggnadsnämnden 
har en prognos på -3,8 mnkr och redovisar en handlingsplan för att komma i 
budgetbalans. Nämndernas prognostiserade underskott balanseras mot överskott 
när det gäller den s k budgetregleringsposten (+22,9 mnkr) och högre skatteintäkter 
(+7,4 mnkr).    

Kommunstyrelsen prognosticerar ett positivt resultat för helåret 2019 på 29,5 mnkr.     

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-09, § 153 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-27 
Uppföljningsrapport 3 2019 för Lysekils kommun          

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP) och Christina Gustavsson (S): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 3, 2019.     

 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser  
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LKS § 104 Dnr 2019-000284  

Revidering av riktlinjer för Lysekils kommuns styrmodell 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-31, § 48 om Lysekils kommuns styrmodell. 
Styrmodellen är ett styrdokument, riktlinjer som gäller för alla nämnder och 
förvaltningar. 

Nuvarande riktlinjer för kommunens styrmodell har reviderats och anpassats till 
nuvarande situation. Ingen större förändring har föreslagits utan mer 
förtydliganden av hur de reguljära processerna kring styrmodellen fungerar. Det har 
bland annat gjorts förtydliganden kring planerings- och budgetprocessen. 

I det fortsatta arbetet med ledning och styrning är det viktigt att ta vara på all 
investering som gjorts i samband med implementering och utveckling av 
styrmodellen.     

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-09, § 154 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-19 
Riktlinjer – Lysekils kommuns styrmodell        

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): Att återremittera ärendet för tydliggörande av koppling till 
kommunallagen när det gäller mål och målformulering samt inarbetande av 
synpunkter från revisionsgranskningen av årsredovisning 2018. 

Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa reviderade 
riktlinjer för Lysekils kommuns styrmodell. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer reviderade riktlinjer för Lysekils kommuns 
styrmodell.     

Reservation 
Lysekilspartiet genom Ronald Rombrant (LP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Kommunrevisionen  
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LKS § 105 Dnr 2019-000317  

Beslut om antagande Detaljplan för Sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl., 
Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för 
Sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl. 

Syftet med detaljplanen är att utöka befintlig markanvändning för att kunna 
inrymma bostäder, kontor samt vård- och centrumverksamhet. 

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att detaljplanen följer ÖP06, 
Boendestrategi samt Markförsörjningsstrategi.      

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-09, § 156 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-18 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-01, § 155 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-04 
Plankarta 2019-04-04, justerad 2019-09-04 
Planbeskrivning 2019-04-04, justerad 2019-09-04 
Illustrationsbilaga 2019-03-04, justerad 2019-09-04 
Samrådsredogörelse 2018-07-05 
Granskningsutlåtande 2019-08-19        

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Ann-Charlotte Strömwall (L) och Britt-Marie Didriksson-
Burcher (L) i handläggningen av detta ärende. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulf Hanstål (M), Ronald Rombrant (LP) och Maria Granberg (MP): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag att anta detaljplan för Sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl. 

Yngve Berlin (K): Återremiss för att anpassa planerad bygghöjd till nuvarande 
byggnaders högsta höjd på fastigheter som vetter mot Valbogatan och 
Lasarettsgatan. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl. Lysekils 
kommun, enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).      
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten 
Exploatören 
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LKS § 106 Dnr 2019-000283  

Ändringar i taxan för plan- och bygglovsverksamheten 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att höja timtaxan för plan- 
och bygglov samt ändringar av taxan för planbesked. 

Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen så har inte timtaxan reviderats sedan 2011. 
Förslaget från samhällsbyggnadsnämnden är att timtaxan för plan- och bygglov höjs 
från 900 kr/tim till 950 kr/tim och därefter årlig höjning på 2 procent.  

Kommunstyrelseförvaltningen anser dock att en taxebestämmelse om årlig höjning 
av timavgiften ska vara kopplad till ett lämpligt index som speglar 
kostnadsutvecklingen. Förvaltningen föreslår en bestämmelse kopplad till 
Arbetskostnadsindex (AKI) motsvarande taxorna för Miljönämnden i mellersta 
Bohusläns verksamhet. 

Planbesked har idag en fast taxa som är uppdelad i 3 tariffer, beroende på 
storleksordning/svårighetsgrad på planbesked. Nytt förslag från samhällsbyggnads-
nämnden är att taxan för planbesked förändras så att den räknas efter faktisk 
nedlagda handläggningstimmar.     

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-09, § 158 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-26 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-27, § 119 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse 2019-05-22 
Plan- och bygglovstaxa, inkl. kart- och mättaxa        

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer ny timtaxa för plan- och bygglovsverksamheten till 
950 kronor per timme att gälla fr.o.m. 2020-01-01 med den ändring avseende 
bestämmelse om årlig uppräkning som framgår av kommunstyrelseförvaltningens 
tjänsteskrivelse. 

Kommunfullmäktige fastställer taxa för planbesked innebärande att avgift tas ut 
enligt faktiska handläggningstimmar att gälla fr.o.m. 2020-01-01.      

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (f.v.b) 
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LKS § 107 Dnr 2019-000306  

Sammanträdeskalender för år 2020 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdeskalender för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 2020. Förvaltningen har tagit hänsyn 
till de ekonomiska uppföljningarna i mars, maj och oktober.    

12 februari 
18 mars 
22 april (uppföljning 1, årsredovisning) 
27 maj 
24 juni (uppföljning 2, budget) 
16 september 
21 oktober (uppföljning 3) 
18 november 
16 december 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-09, § 157 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-16         

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP): ändringsförslag att det föreslagna 
kommunfullmäktigesammanträdet 24 juni 2020 flyttas till den 17 juni 2020, dvs 
före midsommar. 

Jan-Olof Johansson (S) och Yngve Berlin (K): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till sammanträdeskalender för 
kommunfullmäktige 2020.        

 

Beslutet skickas till 
Samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. 
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LKS § 108 Dnr 2015-000190  

Svar på motion om kommunal barnomsorg på obekväma arbetstider, 
"nattis"/"kvällsis" 
Sammanfattning 
Marthin Hermansson (V) har i en motion 2015 föreslagit om kommunal barnomsorg 
på obekväma tider. 

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2019 att anslå medel och ge 
utbildningsnämnden i uppdrag att starta barnomsorg på obekväm arbetstid i 
Lysekil. 

Utbildningsförvaltningen har inrättat möjligheten till barnomsorg på tider som 
förskolan eller fritidshemmen normalt inte är öppet. Några familjer har ansökt och 
under hösten kommer verksamheten att starta upp.      

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-09, § 159  
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-29 
Motion 
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-04-23, § 38        

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad 
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.       

 

Beslutet skickas till 
Motionären 
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LKS § 109 Dnr 2019-000322  

Motion från Ulf Hanstål (M), Ronald Rombrant (LP) - Lysekils företagare 
förtjänar bättre service 
Sammanfattning 
Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) har i en motion föreslagit att 
Rättviksmodellen snarast genomförs i Lysekils kommun.     

Beslutsunderlag 
Motion 2019-09-18     

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.     

 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Kommunstyrelsen  
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LKS § 110 Dnr 2019-000330  

Motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) om att göra Släggö tillgängligt 
för funktionshindrade 
Sammanfattning 
Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion föreslagit att göra Släggö tillgängligt 
för funktionshindrade.     

Beslutsunderlag 
Motion 2019-09-20     

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden 
och kommunstyrelsen.     

 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden inkl. motion 
Kommunstyrelsen  
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LKS § 111 Dnr 2019-000346  

Motion från Annette Calner (LP) och Ronny Hammargren (LP) om 
förslag att fullmäktige beslutar att Lysekils kommun inför s k 
utvecklingsjobb 
Sammanfattning 
Annette Calner (LP) och Ronny Hammargren (LP) har i en motion föreslagit att 
Lysekils kommun inför så kallade utvecklingsjobb.     

Beslutsunderlag 
Motion 2019-09-30     

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till socialnämnden, 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.     

 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Socialnämnden inkl. motion 
Utbildningsnämnden inkl. motion 
Kommunstyrelsen 
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LKS § 112 Dnr 2019-000375  

Motion från Magnus Elisson (SD) angående elevers hälsa och trygghet 
Sammanfattning 
Magnus Elisson (SD) har i en motion föreslagit att under en försöksperiod på 3 år 
följa elever med en höst och vår enkät och att enkäterna följs upp av rektorer och 
lärare samt att svaren redovisas öppet.      

Beslutsunderlag 
Motion 2019-10-17      

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen.     

 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Utbildningsnämnden inkl. motion 
Kommunstyrelsen  
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LKS § 113 Dnr 2019-000376  

Motion från sverigedemokraterna angående politikers arvoden samt 
ersättningar 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har genom Christoffer Zakariasson föreslagit att 
förtroendevalda inom Lysekils kommun inte ska ta del av arvodeshöjningar så länge 
det pågår besparingar i kommunen.  

Beslutsunderlag 
Motion 2019-10-17     

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.    

 

Beslutet skickas till 
Motionärerna  
Kommunstyrelsen  

 



 

  Kommunfullmäktige
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        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

LKS § 114 Dnr 2019-000386  

Motion från Håkan Kindstedt (L) om att ombilda delar av Badhusberget 
till bostadsrätter 
Sammanfattning 
Håkan Kindstedt (L) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen och Lysekils Stadshus AB i uppdrag att i dialog med 
Lysekilsbostäder diskutera frågan om försäljning respektive bildande av 
bostadsrätter i Badhusområdet.       

Beslutsunderlag 
Motion 2019-10-22     

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till LysekilsBostäder AB, 
Lysekils Stadshus AB och kommunstyrelsen.     

 

Beslutet skickas till 
Motionären 
LysekilsBostäder AB inkl. motion 
Lysekils Stadshus AB inkl. motion 
Kommunstyrelsen  

 



 

  Kommunfullmäktige
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        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

LKS § 115 Dnr 2019-000387  

Motion från Håkan Kindstedt (L) om ökad information om otrygga 
platser 
Sammanfattning 
Håkan Kindstedt (L) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ges i uppdrag 
att utreda möjligheten att inrätta en trygghetsapp för ökad information om otrygga 
platser. 

Beslutsunderlag 
Motion 2019-10-22         

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.     

 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Kommunstyrelsen  

 



 

  Kommunfullmäktige
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        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

LKS § 116 Dnr 2019-000223  

Anmälningsärende för kommunfullmäktige 23 oktober 2019 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende i protokoll 2019-10-23: 

− Protokoll från socialnämnden 2019-10-01, § 95 – ej verkställda beslut 
enligt SoL, IFO kvartal 2 – 2019 (LKS 2019-222) 

− Protokoll från socialnämnden 2019-10-01, § 94 – ej verkställda beslut 
enligt SoL, LSS kvartal 2 – 2019 (LKS 2019-222) 

− Nya arvoden efter uppräkning 1 november 2019 
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