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Anslagsbevis: 

Nämnd: Kommunfullmäktige Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 Justeringsdatum: 2019-02-19 

Anslagsdatum: 2019-02-20 Anslagets nedtagande: 2019-03-14 

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

Sammanträdestid: 2019-02-13 Kl. 17.30-19.30 

Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus 

Beslutande 

Se sid 2. 

Tjänstemän: 

Leif Schöndell kommundirektör 
Christian Martins, adm. chef  
Mari-Louise Dunert, sekreterare 

Paragrafer: 1-15

Sekreterare: ………………………………………………………. 
Mari-Louise Dunert 

Ordförande: ……………………………………………………….. 
Klas-Göran Henriksson 

Justerare: ………………………………………………………. 
Siv Linnér 

………………………………………………………. 
Ronny Hammargren 
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BESLUTANDE: 

Ledamöter 

Jan-Olof Johansson (S) 
Christina Gustafson (S) 
Ricard Söderberg (S) 
Siw Linnér (S) 
Klas-Göran Henriksson (S)  
Margareta Carlsson (S) 
Anders C Nilsson (S) 
Roger Siverbrant (S) 
Siw Lycke (C) 
Håkan Kindstedt (L) 
Ann-Charlotte Strömwall (L)  
Ulf Hanstål (M) 
Krister Samuelsson (M) 
Wictoria Insulan (M) 
Maria Granberg (MP) 
Jeanette Janson (LP) 
Ronald Rombrant (LP) 
Ronny Hammargren (LP) 
Bo Gustafsson (LP) 
Annette Calner (LP) 
Gert-Over Forsberg (LP) 
Lena Hammargren (LP), ersätter Fredrik Häller (LP)  
Håkan Smedja (V)  
Bernt Säll (V), ersätter Lina Säll (V) 
Yngve Berlin (K) 
Britt-Marie Kjellgren (K) 
Christoffer Zakariasson (SD) 
Daniel Arvidsson (SD) 
Inga-Lena Ivarsson (SD), ersätter Magnus Elisson (SD) 
Tommy Westman (SD) 

Vid uppropet var av 31 utsedda kommunfullmäktige, 27 ordinarie ledamöter, 3 ersättare och 
1 frånvarande.  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 1

Avsägelse som ledamot i valnämnden 
Dnr: LKS 2019-010 

Jesper Aneröd (LP) har i en skrivelse 2019-01-14 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
valnämnden. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Jesper Aneröd.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från Jesper Aneröd. 

Beslutet skickas till 

Jesper Aneröd 
Löneenheten 
Kommunsekreteraren 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 2

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige och Lysekilsbostäder AB 
Dnr: LKS 2019-010 

Patrik Saving (LP) har i en skrivelse 2019-01-13 avsagt sig uppdragen som ersättare i 
kommunfullmäktige och Lysekilsbostäder AB 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Patrik Saving.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från Patrik Saving. 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny 
sammanräkning.  

Beslutet skickas till 
Patrik Saving 
Länsstyrelsen 
Lysekilsbostäder AB 
Löneenheten 
Kommunsekreteraren 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 3

Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän - Valärende 
Dnr: LKS 2019-010 

Vid kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13, § 63 om val till räddningstjänstförbundet 
mitt Bohuslän, blev beslutet felaktigt.  

Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän, är ett förbund och val till ledamöter och 
ersättare ska följa mandatperioden, d.v.s. från 2019-01-01 till 2022-12-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera beslutet för ledamöterna Per-Olof 
Gustafsson (S), vice ordförande och Gert-Ove Forsberg (LP) samt ersättarna Siw 
Lycke (C) och Wictoria Insulan (M) att valet gäller för mandatperioden 2019-2022. 

Beslutet skickas till 

Per-Olof Gustafsson (S) 
Gert-Ove Forsberg (LP)  
Siw Lycke (C)  
Wictoria Insulan (M)  
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Kommunsekreteraren  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 4

Fyllnadsval till valnämnden och Lysekilsbostäder AB 
Dnr: LKS 2019-010 

Nominering 

Gert-Ove Forsberg (LP), nominerar Catharina Hansson (LP) till ledamot i 
valnämnden under mandatperioden 2019-2022. Till ersättare i styrelsen för 
LysekilsBostäder AB nomineras Camilla Carlsson (LP) fram till bolagsstämman 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Catharina Hansson till ordinarie ledamot i 
valnämnden under mandatperioden 2019-2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Camilla Carlson till ersättare i styrelsen för 
LysekilsBostäder AB fram till bolagsstämman 2019. 

Beslutet skickas till 

Catharina Hansson 
Camilla Carlsson 
LysekilsBostäder AB 
Löneenheten 
Kommunsekreteraren 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 2019-02-13  7 (18)

Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 5

Utbetalning av partistöd 2019 
Dnr: LKS 2019-016 

Enligt reglerna för partistöd som kommunfullmäktige beslutade om 2014, ska 
utbetalning av partistöd ske under februari månad efter beslut i kommunfullmäktige. 

Det lokala partistödet i Lysekils kommun utgår till partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Enligt reglerna ska beloppen avseende grundstöd och 
mandatstöd justeras utifrån prisbasbeloppets förändringar.  

Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor och det innebär att grundstödet höjs till 
8 360 kronor, och mandatstödet till 11 494 kronor. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-30, § 13 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-14 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år 2019 ska utgå till de politiska 
partierna i fullmäktige i enlighet med redovisat förslag. 

Beslutet skickas till 

Samtliga partier i kommunfullmäktige, inkl. tjänsteskrivelsen 
Ekonomiavdelningen, inkl. tjänsteskrivelsen 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 6

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv - 
förlängning 
Dnr: LKS 2019-019 

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och om resultatutjämningsreserv ska tillämpas så måste man också ha 
riktlinjer för detta. Riktlinjerna om god ekonomisk hushållning ska vara vägledande 
för hur begreppet definieras i budgeten samt hur utvärdering sedan ska göras. 

För resultatutjämningsreserv definieras när och under vilka omständigheter som 
avsättning samt disponering kan göras. 

Kommunen fattade beslut om riktlinjer i kommunfullmäktige 2017-06-21, § 72.  
Eftersom det fanns förslag på förändringar i pensionsredovisning sattes ett kort 
datum för dokumentets giltighet, 2018-12-31. När Lagen om Kommunal Bokföring 
och Redovisning (LKBR), presenterades fanns inga ändringar. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-30, § 14 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-17 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förlänga giltighetstiden på nuvarande riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv ytterligare ett år till  
2019-12-31. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Revisorerna  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 7

Riktlinjer för laddningsinfrastruktur 
Dnr: LKS 2019-015 

Lysekils kommun skrev i likhet med övriga kommuner i Fyrbodal 2014 under 
budkavlen ”fossilfritt 2030” och har därigenom förbundit sig att ställa om sin 
fordonsflotta till fossilfritt.  

Vid skiftet augusti/september 2018 fanns bara två publika laddningsplatser i Lysekils 
kommun. Detta gör Lysekils kommun till en av de kommunerna i Fyrbodal med sämst 
laddningsinfrastruktur. Det finns därför anledning att ta fram riktlinjer som ger 
möjligheter att förbättra situationen och möta behovet. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen 2019-01-30, § 15 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-02 
Bilaga 1 Förslag till laddningsplatser 
Riktlinjer för laddningsinfrastruktur 

Yrkande 

Christina Gustafsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med en redaktionell 
ändring på sidan 5 under rubriken ”Publik laddning på kommunal mark” att stryka 
första punkten ”Lysekils kommun etablerar inga snabbladdare på kommunal mark. 
Vi litar på att marknaden etablerar snabbladdare och/eller destinationsladdare i 
kommersiellt intressanta lägen och ser positivt på detta”. 

Ricard Söderberg (S) och Håkan Smedja (V): Bifall till Christina Gustafsson förslag. 

Wictoria Insulan (M): att återremittera ärendet, med motiveringen att vi bl.a. saknar 
förslag till placering av laddstolpar vid våra skolor som har stora parkeringar som 
dessutom är tomma när de behövs som bäst, t ex Mariedal, Campus Väst och 
Gullmarsskolan. Istället planeras laddstolpar (som nyttjas 3-4 timmar åt gången) i 
centrala staden på platser där vi idag vill ha korttidsparkering och stor rotation på 
fordonen.  

Den 7 februari fattade samhällsbyggnadsnämnden (SBN) beslut om hur 
parkeringssituationen ska lösas 2019, dvs. på kort sikt. I tillägg har SBN beslutat att 
ta fram en parkeringsstrategi som ska fungera på lång sikt. Vi anser att det är 
viktigt att synkronisera laddstolparnas placering med den långsiktiga 
parkeringsstrategin. En sista aspekt att ta med i den fortsatta beredningen är hur 
man gör när icke eldrivna fordon står på ”ladd-platserna”. Enklast torde vara att 
revidera den lokala ordningsstadgan så att parkeringsvakterna kan ”lappa” direkt” 

Christina Gustafsson (S) och Ricard Söderberg (S): avslag på Wictoria Insulans 
förslag om återremiss. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på Wictoria Insulans förslag om återremiss mot att avgöra ärendet idag. 

Om ärendet ska avgöras idag, proposition på Christina Gustafssons m.fl. förslag att 
bifalla kommunstyrelsens förslag med en redaktionell ändring.  

Proposition 

Ordförande ställer proposition på Wictoria Insulans förslag om återremiss mot att 
avgöra ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet 
idag. 

Ordförande ställer proposition på Christina Gustafssons m.fl. förslag att bifalla 
kommunstyrelsens förslag med en redaktionell ändring och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Riktlinjer för laddningsinfrastruktur”, med en 
redaktionell ändring på sidan 5. Riktlinjerna gäller även för de av kommunen helägda 
bolagen. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inkl. riktlinjer 
LEVA i Lysekil AB inkl. riktlinjer 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 8

Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap, IOP 
Dnr: LKS 2019-006 

Idéburet offentligt partnerskap, IOP, nämns i olika sammanhang som ett intressant 
alternativ till normerade bidrag och upphandling och anses innebära en 
effektivisering av samhällets samlade resurser. Lysekils kommun ser potentialen i 
detta och planerar för att samverka inom ramen IOP. Mot bakgrund av detta har 
kommunstyrelseförvaltningen tagit fram riktlinjer för IOP där syftet är att ge politiker 
och tjänstemän i kommunen ett fullgott stöd i att sluta avtal med civilsamhälles 
organisationer för tjänster som avser social välfärd. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen 2019-01-30, § 16 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-09. 
Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap. 

Yrkande 

Anders C Nilsson (S), Ronald Rombrant (LP) och Krister Samuelsson (M): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer riktlinjerna för idéburet offentligt partnerskap, IOP. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder och förvaltningar, inkl. riktlinjerna. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 9

Svar på medborgarförslag om EU:s kommande krav om 
återanvändning och materialåtervinning 
Dnr: LKS 2018-267 

I medborgarförslag har förslagsställaren lämnat förslag kring EU:s kommande krav 
om återanvändning och materialåtervinning. Förslaget är att uppföra en lokal för 
byggavfall och återanvändning av densamma i tillämpliga delar. 

Förslaget med uppförande av lokal för mottagning av byggavfall vid 
avfallsanläggningen på Sivik har enligt RAMBO AB relevans och skulle kunna tillföra 
mervärden för samhället och kommunen på flera sätt. Rambo har tidigare (senast 
2013) diskuterat en sådan lösning efter initiativ från en extern intressent. Vid detta 
tillfälle togs kontakt med kommunens arbetslivsenhet vilka också var intresserade av 
att utveckla iden. 

Vid kontakter med kommunens dåvarande näringslivsenhet avvisades dock 
initiativet. Rambo har släppt frågan och kommer inte på nytt att ta upp denna utan 
klara och tydliga önskemål och initiativ från Lysekils kommuns sida. Då Rambo ägs 
av fyra kommuner krävs dessutom ett beslut från dess styrelse/ägare. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen 2019-01-30, § 18 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-11 
Medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat i enlighet med 
förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 10

Svar på medborgarförslag om att rusta upp gång- och cykelväg från 
Tuntorp, Brastad till Stångenässkolan - förbättra för cyklister och 
fotgängare vid rondellen i Brastad 
Dnr: LKS 2015-477 

I medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit kommunen att rusta upp gång- och 
cykelväg från Tuntorp till Stångenässkolan samt förbättra för cyklister och fotgängare 
vid rondellen i Brastad. 

Trafikverkets avdelning för underhåll har, tillsammans med kommunen, under 
vår/höst 2018 gjort en upprustning av väg 162 i Brastad. Det har dock inte genomförts 
någon breddning av gång- och cykelvägarna eller åtgärder på väg 843.  

En upprustning av gång- och cykelvägen mellan Tuntorp och Stångenässkolan har 
tidigare föreslagits av kommunen, men någon standardhöjning av det aktuella 
avsnittet har inte tagits med i Trafikverkets underhålls- eller investeringsplaner för 
den närmaste planperioden. Den standard som är idag kommer alltså att vara den 
som tillhandahålls de närmaste åren.  

Lysekils kommun avser dock att arbeta för att öka säkerheten för skoleleverna på väg 
till/från Stångenässkolan. 

I medborgarförslaget föreslås även åtgärder i cirkulationsplatsen på väg 162. Denna är 
nyligen åtgärdad och följer kraven i Vägar och gators utformning, VGU. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen 2019-01-30, § 20 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-11 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-10-29, § 108 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat i enlighet med 
förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 11

Svar på motion om tätare turer och öppna toaletter på Gullmarsleden 
Dnr: LKS 2018-184 

Lars Björneld (L) inkom 2018-03-13 till kommunfullmäktige i Lysekil med en motion 
angående önskan om krav från kommunstyrelsen till Trafikverket om ökad turtäthet 
på färjelinjen Finnsbo-Skår mellan kl. 22.00 och 06.00 samt att toaletterna ombord 
ska vara öppna. 

I ett svar från Trafikverket anges att vad det gäller toalett på färjorna finns det 
beslutat i funktionella krav att detta bara ska finnas på turer över 15 minuter. 
I svaret anges också att om det finns önskemål om ändringar av tidtabellen så bör 
detta tas upp med regionen som sedan samråder detta med färjerederiet i samband 
med beslut om tidtabellen. 

Flera kontakter har därefter tagits med Trafikverket i ärendet utan att komma fram 
till en lämplig lösning på önskat resultat enligt motionen från Lars Björneld. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen 2019-01-30, § 19 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-08 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-03-13, § 41 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen får i uppdrag att ta upp frågan om 
turtäthet med Västra Götalandsregionen inför Västra Götalandsregionens kommande 
samråd med färjerederiet i samband med beslut om tidtabell. 

Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen tillskriver Trafikverket angående 
öppna toaletter ombord på färjan. 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen härmed är besvarad. 

Beslutet skickas till  

Motionären 
Kommunstyrelseförvaltningen/avd. hållbar utveckling 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 12

Motion om utökad färjetrafik 
Dnr:  LKS 2019-036 

Ulf Hanstål (M) har i en motion föreslagit om utökad färjetrafik. Att kommunen 
snarast inleder samtal med Västtrafik i syfte öka antalet tidiga turer under helgerna 
samt att senarelägga de sista turerna under veckans alla dagar under 
sommarsäsongen.  

Beslutsunderlag 

Motion 2019-01-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  

Motionären  
Kommunstyrelsen, inkl. motion 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 13

Motion om att det behövs ett gemensamt agerande från drabbade 
kommuner, för en rättvis nationell finansiering av utbildning, vård och 
omsorg 
Dnr:  LKS 2019-049 

Yngve Berlin (K) och Britt-Marie Kjellgren (K) har i en motion föreslagit om att det 
behövs ett gemensamt agerande från drabbade kommuner, för en rättvis nationell 
finansiering av utbildning, vård och omsorg.  

Beslutsunderlag 

Motion 2019-02-11 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  

Motionärerna  
Kommunstyrelsen, inkl. motion 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 14

Interpellation från Yngve Berlin (K) - Hur ser kommunalrådet på frågan 
om formerna för hur fullmäktiges förtroendevalda ska förhålla sig till 
larm om akuta problem från medborgare och anställda i kommunen? 
Dnr:  LKS 2018-679 

Yngve Berlin (K) har i en interpellation 2018-12-10 ställt frågan till kommunstyrelsens 
ordförande Jan-Olof Johansson (S) om hur kommunalrådet ser på frågan om 
formerna för hur fullmäktiges förtroendevalda ska förhålla sig till larm om akuta 
problem från medborgare och anställda i kommunen?  

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

I interpellationen skrivs om ett brev som fanns i handlingarna till 
kommunfullmäktiges möte den 22 november 2018. Brevet finns också med som en 
offentlig handling bland de ärenden som publiceras på kommunens hemsida. Att 
som här ställa ett brev till kommunfullmäktige gör att brevet får en bred spridning 
bland mottagare från alla partier. Kommunfullmäktige har följt samma rutiner som 
normalt och behandlat brevet som ett anmälningsärende vilket också beskrivs i 
protokollet från den 22 november 2018. 

Varje förtroendevald i kommunfullmäktige har förtroendet att själva bedöma hur 
man ska förhålla sig till ett ärende som detta. Kommunfullmäktige som instans bör 
ha förtroende för att nämnder och förvaltningar kan hantera de verksamhetsfrågor 
man ansvarar för.  

Den situation som beskrivs i interpellationen är en bild av en otydlig organisation 
som brister i fördelning av ansvar och befogenheter. För att vi inte ska hamna i den 
situationen har vi i fullmäktige enats om styrdokument som ska skapa tydliga 
beslutsvägar med en tydlig ansvarsfördelning och en stark 
förvaltningsorganisation. Några sådana styrdokument är styrmodellen, 
chefsplattformen och riktlinjer för ekonomiska styrprinciper. 

Som fullmäktiges förtroendevalda bör vi gemensamt förhålla oss till larm om akuta 
problem eller andra ärenden genom att leda kommunen efter de styrdokument vi 
fattat beslut om. 

Yngve Berlin tackar för svaret. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 15

Anmälningsärende 

Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende i protokoll 2019-02-13: 

− Dom från förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning av
kommunfullmäktiges beslut 2017-05-18, § 70 - Utbyggnad av kommunalt
vatten- och avlopp till området Gullmarsbaden i Lysekils kommun – överklagan
avslås (LKS 2017-368)

− Beslut från länsstyrelsen 2019-01-09 – Förordnande av begravningsombud
(LKS 2019-012)

− Beslut från länsstyrelsen om ny ledamot och ersättare för centerpartiet och
moderaterna (LKS 2019-010)
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