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§ 25 Dnr 2020-000019  

Muntlig information på kommunfullmäktige 2020-03-18 
Sammanfattning 
Kommundirektören Leif Schöndell informerar om åtgärder som kommunen har 
genomfört med anledning av covid-19. Ett interndirektiv är framtaget med syfte att 
alla ska ha ett gemensamt förhållningssätt till hur man inom kommunens samtliga 
verksamheter bemöter effekter och frågeställningar som berör Coronaviruset och 
sjukdomen Covid-19.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
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§ 26 Dnr 2020-000021  

Avsägelse som ersättare i styrelsen för LysekilsBostäder AB  
Sammanfattning 
Camilla Carlsson (LP) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i 
styrelsen för LysekilsBostäder AB.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Camilla Carlsson 2020-02-13 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen samt tackar Camilla Carlsson 
för nedlagt arbete. 

 

Beslutet skickas till 
Camilla Carlsson 
LysekilsBostäder AB 
Kommunsekreteraren 
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§ 27 Dnr 2020-000021 

Avsägelse som ledamot i socialnämnden, ersättare i kommunfullmäktige 
samt ledamot i Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 
Sammanfattning 
Per-Olof Gustafsson (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i 
socialnämnden, ersättare i kommunfullmäktige samt ledamot i 
Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Per-Olof Gustafsson 2020-02-26 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen samt tackar Per-Olof 
Gustafsson för nedlagt arbete. 

Kommunfullmäktige översänder ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning. 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till valberedningen.  

 

Beslutet skickas till 
Per-Olof Gustafsson 
Länsstyrelsen 
Nämndsekreteraren 
Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 
Valberedningens ordförande 
Löneenheten 
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§ 28 Dnr 2020-000021 

Avsägelse som ersättare i styrelsen för LEVA i Lysekil AB 
Sammanfattning 
Per Cederholm (MP) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen 
för LEVA i Lysekil AB.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Per Cederholm 2020-02-18 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen samt tackar Per Cederholm 
för nedlagt arbete. 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till valberedningen.  

 

Beslutet skickas till 
Per Cederholm 
LEVA i Lysekil AB 
Valberedningens ordförande 
Kommunsekreteraren  
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§ 29 Dnr 2020-000021 

Avsägelse som vice ordförande i valnämnden, ersättare i styrelsen för 
LEVA i Lysekil AB samt ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanfattning 
Niklas Högberg (LP) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som vice ordförande i 
valnämnden, ersättare i samhällsbyggnadsförvaltningen samt ersättare i styrelsen 
för LEVA i Lysekil AB.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Niklas Högberg 2020-03-08 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen samt tackar Niklas Högberg 
för nedlagt arbete. 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till valberedningen.  

 

Beslutet skickas till 
Niklas Högberg 
LEVA i Lysekil AB 
Nämndsekreterare 
Kommunsekreterare 
Valberedningens ordförande 
Löneenheten 
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§ 30 Dnr 2020-000020  

Val till ersättare i LysekilsBostäder AB 
Sammanfattning 
Jeanette Janson (LP) nominerar Ronny Hammargren (LP) som ersättare i 
LysekilsBostäder AB efter Camilla Carlsson.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ronny Hammargren som ersättare i 
LysekilsBostäder AB. 

 

Beslutet skickas till 
Ronny Hammargren 
LysekilsBostäder AB 
Kommunsekreteraren 
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§ 31 Dnr 2019-000421  

Riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till Riktlinjer för 
finansverksamheten i Lysekils kommun som ska ersätta Finanspolicy för Lysekils 
kommun med bolag LKS 2014-527. 

I de nya riktlinjerna klargörs ansvarsfördelningen för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, kommundirektören, kommunens ekonomichef samt de 
kommunala bolagen.   

En del tydliggörande görs när det gäller likviditetshanteringen och avseende 
skuldhanteringen blir riktlinjerna för finansieringsrisk och ränterisk restriktivare för 
att minska riskerna. 

Rapporteringsfrekvensen harmonierar fortsättningsvis bättre med övrig 
rapportering i enlighet med kommunens styrmodell.     

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-03-04, § 47 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-25 
Riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till nya riktlinjer för finansverksamheten i 
Lysekils kommun.      

 

Beslutet skickas till 
LEVA i Lysekil AB 
Lysekilsbostäder AB 
Lysekils Hamn AB 
Havets Hus i Lysekil AB 
Lysekils Stadshus AB 
Ekonomienheten  
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§ 32 Dnr 2020-000017  

Ägardirektiv och bolagsordning för Lysekilsbostäder AB 
Sammanfattning 
Styrelsen i Lysekils Stadshus AB beslutade 2020-01-15 att föreslå 
kommunfullmäktige att anta ett nytt specifikt ägardirektiv samt reviderad 
bolagsordning för LysekilsBostäder AB.  

Förändringarna i förslaget till nytt ägardirektiv handlar främst om förtydliganden av 
bolagets mandat när det gäller förvärv och försäljningar av fastigheter, att en 
marknadsvärdering av fastighetsbeståndet ska genomföras vartannat år samt att 
avkastningskravet har formulerats om. I bolagsordningen handlar det om 
marginella textmässiga förändringar.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-03-04, § 48 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-26 
Specifikt ägardirektiv för LysekilsBostäder AB 
Bolagsordning för LysekilsBostäder AB 
Protokoll från Lysekils Stadshus AB 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Yngve Berlin (K) och Håkan Smedja (V): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för avslag 

Omröstningsresultat 
Med 13 ja-röster och 10 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag. (Bilaga 1) 

Reservation 
Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) anmäler skriftlig reservation. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar specifikt ägardirektiv samt bolagsordning för 
LysekilsBostäder AB.    
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Beslutet skickas till 
LysekilsBostäder AB 
Lysekil Stadshus AB 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Bilaga 1 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 32 

JA     NEJ   AVST 
S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson Anders Söfting X  X  
S Ricard Söderberg  - - - - 
S Siv Linnér - - - - 
S Margareta Carlsson X X   
S Anders C Nilsson - - - - 
S Roger Siverbrant  - - - - 
L Håkan Kindstedt Britt-Marie Didriksson Burcher X  X  
L Ann-Charlotte Strömwall  X  X  
C Monica Andersson  X X   
C Siw Lycke  Ida Strandberg  X X   
M Ulf Hanstål   X X   
M Krister Samuelsson - - - - 
M Wictoria Insulan X X   

MP Maria Granberg - - - - 
V Håkan Smedja  X  X  
V Lisbeth Lindström    - - - - 
K Yngve Berlin X  X  
K Britt-Marie Kjellgren  X  X  

LP  Jeanette Janson X X   
LP Ronald Rombrant  X X   
LP Ronny Hammargren  X X   
LP Bo Gustafsson  Mikael Wennergren  X X   
LP  Annette Calner  X X   
LP Gert-Ove Forsberg  - - - - 
LP Fredrik Häller  X X   
SD Christoffer Zakariasson  X  X  
SD Daniel Arvidsson X  X  
SD Magnus Elisson Inga-Lena Ivarsson X  X  
SD Tommy Westman  X  X  
S Klas-Göran Henriksson X X   
  23 13 10  
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Reservation från Yngve Berlin (K) mot kommunfullmäktiges beslut  
2020-03-18 – Ägardirektiv och bolagsordning för Lysekilsbostäder AB.  
 
 
Med knapp majoritet (13 mot 10), beslutade ett Corona-präglad kommunfullmäktige 
den 18/3 att göra stora förändringar i det kommunala Bostadsbolagets ägardirektiv. 
En frikostig försäljningsklausul och en marknadsanpassning av sämsta slag! 
 
Med ett nytt avgörande stycke i ägardirektivet upphävs i princip det självklara kravet 
att beslut som ” är av principiell eller annars av större vikt", skall prövas av 
fullmäktige.  
 
Nu kan efter beslut i KF. 18/3 2020. ”Bolaget självt utan godkännande av 
kommunfullmäktige under ett kalenderår förvärva eller försälja fastigheter 
motsvarande maximalt 10 procent av det totala bokförda värdet av Byggnader och 
mark enligt bolagets senaste årsredovisning”.  (10 % = 50 miljoner kr/år) 
 
Anmärkningsvärt att en politisk majoritet som i valpropagandan säger sig stå bakom 
kommunens ”boendestrategi” tar beslut att ge fribrev till ett bostadsbolag att sälja av 
gemensamma kommunala tillgångar motsvarande 50 miljoner kr på årsbasis.   
 
2016 sålde Lysekils bostäder Ekgatan 10, 14 0ch 16 på Fridhem. Tre fastigheter med 
över 50 hyreslägenheter. Pris 31,4 miljoner, utan att frågan fullmäktige.  
 
Det finns väl ingen nykter människa som kan förneka att Fridhemsaffären var av 
både principiell och större vikt. Det vill säga om kommunen vill värna boendet som 
en social rättighet och inte en handelsvara bland andra, för privata vinstintressen. 
 
Det är naturligtvis de mest attraktiva/säljbara husen, (som aldrig skulle drabbas av 
outhyrda lägenheter), som är tänkta till försäljning. 
 
Vem tror något annat?    
 
Att medvetet göra sig av med den säkraste inkomstkällan vittnar om att det inte är 
”god ekonomisk hushållning” som styr bostadspolitiken. Marknadsliberala påbud 
från högsta instans styr även rätten till bostad i händerna på den anarkistiskt 
kortsiktig s.k. marknaden. En marknad som i Corona pandemin brutalt blottat 
effekterna av 30 års nedrustning och privatisering.  
 
Hade de Corona-reducerade fullmäktige, inte bara fysiskt utan också 
förnuftsmässigt haft ett Corona-perspektiv hade beslutet aldrig tagits. 
 
Vi skall inte fortsätta mata ”marknaden” med vinstobjekt på bekostnad av sociala 
behov och beredskap för människors väl och ve. 
 
Vi reserverar oss mot fullmäktigemajoritetens beslut att ge fribrev för Lysekils 
Bostadsbolag att privatisera ytterligare kommunal-gemensam egendom.  
 
Yngve Berlin (K). Britt-Marie Kjellgren (K) Lysekil den 20 mars 2020 
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§ 33 Dnr 2020-000036  

Koncernbidrag från LysekilsBostäder AB till Lysekils Stadshus AB i 
bokslut 2019 
Sammanfattning 
Styrelsen för Lysekils Stadshus AB har den 15 januari 2020 beslutat att godkänna att 
LysekilsBostäder AB lämnar 2,5 mnkr i koncernbidrag till Lysekils Stadshus AB per 
den 31 december 2019. Detta har också kommunicerats till LysekilsBostäder AB:s 
styrelse. 

Värdeöverföringar från ett kommunalt bostadsbolag regleras i § 3-6 i Lag 
(2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. En sådan 
värdeöverföring, som inte får överstiga hälften av det nettoöverskott som 
uppkommit vid avyttring av fastigheter, ska ha föregåtts av kommunfullmäktiges 
beslut.      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-03-04, § 49 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-14 
Protokoll från Lysekils Stadshus AB 2020-01-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Yngve Berlin (K): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att LysekilsBostäder AB lämnar 2,5 mnkr i 
koncernbidrag till Lysekils Stadshus AB per den 31 december 2019.      

Reservation 
Yngve Berlin (K) anmäler blank reservation. 

Beslutet skickas till 
LysekilsBostäder AB 
Lysekils Stadshus AB 
Ekonomienheten 
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§ 34 Dnr 2020-000069  

Fullmäktigeberedning - Lysekil 2050 
Sammanfattning 
Demografiska förändringar och andra faktorer i vår omvärld medför ökade behov 
och ökade krav på de välfärdstjänster som kommunen ska leverera. Detta ska 
hanteras med en ekonomi som inte utvecklas i samma omfattning. Det är därför 
angeläget att inleda ett arbete med att ta fram åtgärder för strukturella förändringar 
av kommunens verksamheter som leder till att vi använder våra gemensamma 
resurser på ett klokt sätt behöver därför genomföras. 

Ett sådant arbete skulle med fördel kunna ledas av en fullmäktigeberedning med ett 
tydligt avgränsat uppgiftsområde. En fullmäktigeberedning med representanter från 
fullmäktiges samtliga partier skulle ha goda förutsättningar att tillföra ett adekvat 
och värdefullt underlag till en hållbar politik som kan arbeta fram strategier med 
nödvändiga och långsiktiga strukturella åtgärder. Detta ligger väl i linje med 
kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen i budget 2020 med plan 2021 
och 2022. Målsättningen är att möta framtidens utmaningar kopplade till 
kommunens uppdrag som en välfärdsleverantör.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-03-04, § 50 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Yngve Berlin (K): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Jeanette Janson (LP), Jan-Olof Johansson (S), Håkan Smedja (V) och Ann-Charlotte 
Strömwall (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Tillsätta en fullmäktigeberedning kallad Lysekil 2050-beredningen. 

2. Beredningens uppgiftsområde är hållbar och framtida utveckling.  

3. Beredningens uppdrag är att beskriva och ge förslag på strukturella åtgärder 
enligt det uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2019 i 
samband med behandlingen av budget för kommande år – Lysekil 2050.    

4. Beredningen uppdrag ska slutredovisas under innevarande mandatperiod 
och att fullmäktige inför nästa mandatperiod beslutar om eventuell 
förlängning av beredningens arbete. 

5. Beredningen består av ledamöter från samtliga partier som är 
representerade i fullmäktige utan ersättare. 
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6. Beredningen ska ha tillgång till tjänstemannastöd i form av en 
beredningskoordinator/administratör.   

7. Beredningen ska senast 2020-09-16 lämna en beskrivning till fullmäktige 
hur beredningen avser att ta sig an uppdraget. 

8. Partierna ska senast 2020-04-15 till fullmäktiges presidie lämna förslag på 
person som ska ingå i beredningen. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Kommunfullmäktiges presidium 
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§ 35 Dnr 2020-000074  

Regler för uppvaktning och avtackning  
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-31, § 49 om regler för uppvaktningar i 
Lysekils kommun. Reglerna skulle reviderats under 2019. 

Förvaltningen har gått igenom reglerna för uppvaktningar och har gjort några 
mindre förändringar som är avstämt med HR-chefen. En revidering som är gjord är 
under rubriken ”avslut av anställning” där förvaltningen föreslår tre olika nivåer på 
anställningstid, 1-5 år, ett prisbasbelopp, 6-10 år, två prisbasbelopp och 11 år och 
uppåt, tre prisbasbelopp. Det motsvarar 473 kronor, 946 kronor och 1 419 kronor.      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-03-04, § 51 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om reviderade regler för uppvaktningar i Lysekils 
kommun.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen 
Arbetslivsförvaltningen 
HR-chef 
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§ 36 Dnr 2019-000408  

Möjlighet att ansöka om medlemskap i Kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst 
Sammanfattning 
Lysekils kommun köper årligen en rad tolk- och översättningstjänster som 
regelbundet upphandlas. Avtalen med de nuvarande tjänsteleverantörerna har 
nyligen löpt ut.  

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har erbjudit Lysekils kommun att ingå 
medlemskap i förbundet vilket innebär en långsiktig och kontinuerlig tillgång till 
tolk- och översättningstjänster. Nya medlemmar erlägger ett andelskapital samt en 
administrativ avgift, båda engångsavgifter. Andelskapitalet är 1 krona per 
kommuninvånare beräknat på befolkningsantalet den 31 december 2019. Ny 
medlem ska också erlägga en administrativ avgift om 25 000 kronor. 

Som medlem i förbundet betalar kommunen enbart för de tjänster man köper enligt 
en prislista som justeras årligen.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-03-04, § 52 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-11 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att söka medlemskap i kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst.   

 

Beslutet skickas till 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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§ 37 Dnr 2019-000386  

Svar på motion från Håkan Kindstedt (L) om att ombilda delar av 
Badhusberget till bostadsrätter 
Sammanfattning 
Ärendet utgår från dagens sammanträde.  
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§ 38 Dnr 2019-000375  

Svar på motion från Magnus Elisson (SD) angående elevers hälsa och 
trygghet 
Sammanfattning 
Ärendet utgår från dagens sammanträde.  
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§ 39 Dnr 2018-000540  

Svar på motion från Fredrik Häller (LP) om att prioritera framtagande av 
vattennära industrimark. 
Sammanfattning 
Ärendet utgår från dagens sammanträde.  
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§ 40 Dnr 2017-000117  

Svar på motion från Siw Lycke (C) om att förnya skyltarna till 
cykelspåret 
Sammanfattning 
Ärendet utgår från dagens sammanträde.  
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§ 41 Dnr 2018-000476  

Svar på medborgarförslag om ytterkläder för personal inom kommunen 
Sammanfattning 
Ärendet utgår från dagens sammanträde.  

 
 



 

  Kommunfullmäktige
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2020-03-18 
 

26 (30) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 42 Dnr 2019-000394  

Svar på medborgarförslag - Inför generellt mobilförbud i skolan 
Sammanfattning 
Ärendet utgår från dagens sammanträde.  
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§ 43 Dnr 2020-000073  

Svar på medborgarförslag - Låt lekplatsen på Hedvägen i Brastad vara 
kvar som den är 
Sammanfattning 
Ärendet utgår från dagens sammanträde.  
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§ 44 Dnr 2020-000120  

Motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) - Skapa en plats ämnad för 
fågelskådning vid Trälebergskilen 
Sammanfattning 
Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion föreslagit att kommunen utreder 
möjligheten att skapa en plats ämnad för fågelskådning vid Trälebergskilen.  

Beslutsunderlag 
Motion 

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

 

Beslutet skickas till 
Ann-Charlotte Strömwall 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 45 Dnr 2020-000079  

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande samt ordförande i 
socialnämnden från Daniel Arvidsson (SD) med flera - angående 
skotthål i kommunhuset, skotthål i socialkontoret, brandbomber, 
misshandel, rån, skadegörelse mm 
Sammanfattning 
Ärendet utgår från dagens sammanträde.     
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§ 46 Dnr 2020-000059  

Anmälningsärende till kommunfullmäktige 2020-03-18 
Sammanfattning 
Inga anmälningsärenden till dagens sammanträde.  
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