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  ANSLAG/BEVIS: 
 
Nämnd: Kommunfullmäktige  Förvaringsplats: Kommunledningskontoret 

Sammanträdesdatum: 2014-01-30 Justeringsdatum: 2014-02-06 

Anslagsdatum: 2014-02-06 Anslagets nedtagande: 2014-02-28 

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

 
 
 
 
 
Sammanträdestid: 2014-01-30 Kl. 17.30-21.55 

 
 

Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus 

Beslutande  
 

Se sid 2. 
 
Tjänstemän: 
 
Lena Fischer, kommunchef  
Ola Ingevaldson, administrativ chef, sekr. 
 

 
 
Övriga deltagande: 
 
Tor Carlsen, hamnchef, § 2 
Michael Johansson, näringslivschef, § 3 

 
 
 
Paragrafer: 
 

1-25 

Sekreterare: 
 
 

 
………………………………………………………. 
Ola Ingevaldson 

Ordförande: 
 
 

 
………………………………………………………. 
Sven-Gunnar Gunnarsson  

Justerare: 
 
 

 
………………………………………………………. 
Tom Govik 

 
 
 

 
………………………………………………………. 
Bernt Ortner 
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3-. KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdestid: 2014-01-30 Kl. 17.30-21.55

Lokal: Kommunfullmäktigessessionssal, Lysekilsstadshus

Beslutande

Se sid 2.

Tjänstemän: Övriga deltagande:

Lena Fischer, kommunchef
Ola Ingevaldson,administrativchef, sekr.

Tor Carlsen, hamnchef, § 2
MichaelJohansson, näringslivschef,§ 3

Paragrafer: 1-25

Sekreterare:
..........................................

Ordförande:
............................

Justerare:
.................................................

..............................................
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Anslagsdatum: 2014-02-06

Bevis om tillkännagivandeav justering:

Förvaringsplats: Kommunledningskontoret
Justeringsdatum: 2014-02-06
Anslagets nedtagande: 2014-02-28



  2 (32) 
BESLUTANDE: 

Ledamöter 
 
Ann-Charlotte Strömwall (FP) 
Margareta Carlsson (S) 
Jan-Olof Johansson (S) 
Roland Karlsson (FP) 
Camilla Carlsson (FP) 
Yngve Berlin (K) 
Mats Karlsson (M) 
Klaus Peters (M) 
Ronald Rombrant (LP) 
Klas-Göran Henriksson (S) 
Yngve Larsson (FP) 
Emma Nohrén (MP) 
Hans Nordlund (M) 
Klas Mellgren (S) 
Håkan Smedja (V) 
Britt-Marie Kjellgren (K) 
Kent Carlsson (S) 
Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP) 
Eva Leandersson (S) 
Marita Fermell-Lagrell (M) 
Thomas Falk (SP) §§ 1-20 
Lars-Åke Olsson (FP) 
Margareta Lundqvist (S) 
Maria Forsberg (S) 
Britt-Marie Govik (FP) 
Elisabeth Åkerman (M) 
Anders Nilsson (S) 
Per-Gunnar Ahlström (K) 
Fredrik Christensson (C) 
Tom Govik (FP) 
Inge Löfgren (MP) 
Marianne Larsson (FP) §§ 1-18 
Bernt Ortner (S) 
Torbjörn Stensson (Obunden) 
Sven-Gunnar Gunnarsson (S) 
 

Ersättare 
 
Christer Hammarqvist (C) 
Solveig Aronsson (S) §§ 3-25 
Göran Emanuelsson (S) 
 

  
  
 
Vid uppropet var, av 41 utsedda kommunfullmäktige, 35 ordinarie ledamöter och 2 ersättare 
närvarande. 
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BESLUTANDE:

Ledamöter Ersättare

Ann-Charlotte Strömwall (FP) Christer Hammarqvist (C)
Margareta Carlsson (S) Solveig Aronsson (S) §§ 3-25
Jan-OlofJohansson (S) Göran Emanuelsson (S)
Roland Karlsson (FP)
CamillaCarlsson (FP)
Yngve Berlin (K)
Mats Karlsson (M)
Klaus Peters (M)
Ronald Rombrant (LP)
Klas-GöranHenriksson (S)
Yngve Larsson (FP)
Emma Nohrén (MP)
Hans Nordlund (M)
Klas Mellgren (S)
Håkan Smedja(V)
Britt-MarieKjellgren (K)
Kent Carlsson (S)
Britt-MarieDidriksson-Burcher (FP)
Eva Leandersson (S)
Marita Fermell-Lagrell (M)
ThomasFalk (SP) §§ 1-20
Lars-ÅkeOlsson (FP)
Margareta Lundqvist (S)
Maria Forsberg (S)
Britt-MarieGovik (FP)
ElisabethÅkerman (M)
Anders Nilsson (S)
Per-GunnarAhlström (K)
FredrikChristensson (C)
Tom Govik (FP)
Inge Löfgren (MP)
Marianne Larsson (FP) §§ 1-18
Bernt Ortner (S)
Torbjörn Stensson (Obunden)
Sven-GunnarGunnarsson (S)

Vid uppropet var, av 41 utsedda kommunfullmäktige,35 ordinarieledamöter och 2 ersättare
närvarande.
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 1 
 
PARENTATION 
 
Kommunfullmäktiges ordförande inleder sammanträdet med en parentation över  
Bert Jonasson (FP), ersättare i kommunfullmäktige som hastigt avlidit.  
 
Kommunfullmäktige hedrar Bert Jonasson med en tyst minut. 
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§ 1

PARENTATION

Kommunfullmäktigesordförande inleder sammanträdetmed en parentation över
Bert Jonasson (FP),ersättare i kommunfullmäktigesom hastigt avlidit.

Kommunfullmäktigehedrar Bert Jonassonmed en tyst minut.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 2 
 
TOR CARLSEN VD FÖR LYSEKILS HAMN OCH KOLHOLMARNA AB 
INFORMERAR OM BOLAGENS VERKSAMHET 
 
Tor Carlsen VD för Lysekils hamn och Kolholmarna AB är inbjuden till kommunfullmäktige 
för att informera om bolagens verksamheter. 
 
 
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 
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§2

TOR CARLSENVD FÖR LYSEKILSHAMN OCH KOLHOLMARNAAB
INFORMERAROM BOLAGENS VERKSAMHET

Tor Carlsen VD för Lysekilshamn och KolholmarnaAB är inbjuden tillkommunfullmäktige
för att informeraom bolagens verksamheter.

Kommunfullmäktigetackarför informationen.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 3 
 
NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN 
Dnr: LKS 2012-385-141 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-20, § 216 att bifalla en inkommen motion från 
Ronald Rombrant om framtagande av en näringslivsstrategi. Samtidigt beslutade fullmäktige 
att näringslivsstrategin skulle fastställas i kommunfullmäktige. 

Näringslivsenheten började under 2012 arbete med att ta fram en näringslivsstrategi. Arbetet 
intensifierades i maj 2012 då det hölls en stor näringslivsträff där bland annat ordförande för 
Västsvenska Handelskammaren deltog. I nära samarbete med såväl Näringslivscentrum i 
Lysekil (NLC) och Svenskt näringsliv har näringslivsdialoger därefter anordnats i alla 
kommundelar i syfte att få ett relevant underlag för en ny näringslivsstrategi. Synpunkterna 
från alla dessa sammankomster har legat till grund för ett utkast till ny näringslivsstrategi 
som presenterades för kommunstyrelsens ledningsutskott 2012-10-30.  

Näringslivsstrategin gick därefter ut på remiss till samtliga företag med e-postadress i 
kommunens register, Svensk Handel (Lysekil), Företagarna, Västsvenska Handelskammaren 
och NLC. Inkomna synpunkter analyserades och resulterade i en omarbetning av strategin 
för att bättre tillvarata de åsikter och förslag som kom in. 

Strategin består av tre definierade delar vilket gör att dessa kan aktualiseras vid behov, 
antingen var för sig eller alla samtidigt: 

1. Visionsdel (lång sikt) 
2. Måldel (medellång sikt) 
3. Handlingsplan (kort sikt) 

Handlingsplanen har under hösten 2013 upprättats i nära samarbete med styrelsen för NLC. 
 
Beslutsunderlag 
 
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2014-01-04 med förslag till näringslivsstrategi. 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-01-15, § 2 
 
Yrkanden 
 
Roland Karlsson (FP): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att lägga till ordet 
innovationer i rubriken entreprenörskap. 
 
Christer Hammarqvist (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändring av 
prioriteringsordning 2 av lobbing av riksväg 162 och Lysekilsbanan till prioritering 1. 
 
Ronald Rombrant (LP): Att förslaget gällande en näringslivsstrategi återremitteras för 
komplettering med en tydlig nulägesbeskrivning/nulägesanalys, omvärdsanalys och 
framtidsanalys, problemformulering och att antalet sysselsatta finns i målformuleringarna. 
 
Yngve Berlin (K):  

- Att skrivningen under del 2 ”nå plats 20 eller bättre i Svensk näringslivsranking över 
företagsklimat i kommunerna (till år 2020), utgår 

- Att liktydig skrivning sidan 6 under utvecklingsområde – entreprenörskap, utgår. 

 
Christer Hammarqvist (C), Mats Karlsson (M), Fredrik Christensson (C) och Ann-Charlotte 
Strömwall (FP): Bifall till Roland Karlssons tilläggsyrkande. 
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§3

NÄRINGSLIVSSTRATEGIFÖR LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2012-385-141

Kommunfullmäktigebeslutade2012-12-20, § 216 att bifallaen inkommenmotion från
Ronald Rombrantom framtagandeav en näringslivsstrategi. Samtidigtbeslutadefullmäktige
att näringslivsstrateginskulle fastställas i kommunf11llmäktige.
Näringslivsenhetenbörjade under 2012 arbetemed att ta fram en näringslivsstrategi.Arbetet
intensifierades i maj 2012 då det hölls en stor näringslivsträffdär bland annat ordförande för
VästsvenskaHandelskammarendeltog. I nära samarbetemed såväl Näringslivscentrum i
Lysekil(NLC) och Svensktnäringslivhar näringslivsdialogerdärefter anordnats i alla
kommundelar i syfte att få ett relevantunderlag för en ny näringslivsstrategi. Synpunkterna
från alla dessa sammankomsterhar legat tillgrund för ett utkast tillny näringslivsstrategi
som presenterades för kommunstyrelsens ledningsutskott2012-10-30.

Näringslivsstrategingick därefter ut på remiss tillsamtliga företag med e-postadress i
kommunens register, Svensk Handel (Lysekil),Företagarna,VästsvenskaHandelskammaren
och NLC. Inkomnasynpunkter analyseradesoch resulterade i en omarbetningav strategin
för att bättre tillvaratade åsikter och förslag som kom in.

Strategin bestårav tre definieradedelar vilketgör att dessa kan aktualiserasvid behov,
antingen var för sig eller alla samtidigt:

1. Visionsdel (långsikt)
2. Måldel (medellångsikt)
3. Handlingsplan (kort sikt)

Handlingsplanenhar under hösten 2013 upprättats i nära samarbetemed styrelsen för NLC.

Beslutsunderlag

Näringslivsenhetenstjänsteskrivelse 2014-01-04 med förslag tillnäringslivsstrategi.
Kommunstyrelsensprotokoll 2014-01-15, § 2

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): Bifall tillkommunstyrelsens förslag med tilläggatt lägga tillordet
innovationeri rubriken entreprenörskap.

Christer Hammarqvist (C): Bifall tillkommunstyrelsens förslag med följandeändring av

prioriteringsordning2 av lobbingav riksväg 162 och Lysekilsbanantillprioritering 1.

Ronald Rombrant (LP): Att förslaget gällande en näringslivsstrategiåterremitteras för
kompletteringmed en tydlig nulägesbeskrivning/nulägesanalys,omvärdsanalysoch
framtidsanalys,problemformuleringoch att antalet sysselsatta finns i målformuleringarna.

Yngve Berlin (K):
- Att skrivningenunder del 2 "nå plats 20 eller bättre i Svensknäringslivsrankingöver

företagsklimati kommunerna(tillår 2020),utgår
- Att liktydigskrivningsidan 6 under utvecklingsområde- entreprenörskap, utgår.

Christer Hammarqvist (C), Mats Karlsson (M), FredrikChristensson (C) och Ann-Charlotte
Strömwall (FP): Bifall tillRoland Karlssons tilläggsyrkande.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Thomas Falk (SP), Håkan Smedja (V) och Torbjörn Stensson (obunden): Bifall till Ronald 
Rombrant yrkande om återremiss. 
 
Mats Karlsson (M): Avslag på Ronald Rombrants yrkande om återremiss. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Ronald Rombrants m.fl. återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag. 
 
Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag, proposition på: 
 
Proposition på Christer Hammarqvists ändringsyrkande av prioriteringsordningen mot 
avslag. 
 
Proposition på Yngve Berlins yrkande att skrivningen under del 2 ”nå plats 20 eller bättre i 
Svensk näringslivsranking över företagsklimat i kommunerna (till år 2020), utgår mot 
avslag. 
 
Proposition på Yngve Berlins yrkande att liktydig skrivning sidan 6 under utvecklingsområde 
– entreprenörskap, utgår mot avslag. 
 
Proposition på kommunstyrelsens förslag att anta näringslivsstrategin för Lysekils kommun. 
 
Proposition på Roland Karlsson tilläggsyrkande om att lägga till ordet innovationer i 
rubriken entreprenörskap mot avslag. 
 
Propositioner 
 
Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. återremissyrkande mot att 
avgöra ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet idag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag 
 
Nej-röst för att återremittera ärende. 
 
Omröstningsresultat 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 29 ja-röster och 9 nej-röster att avgöra ärendet idag.  
(se omröstningsbilaga). 
 
Fortsatt proposition 
 
Ordföranden ställer proposition på Christer Hammarqvists ändringsyrkande av 
prioriteringsordningen mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår 
ändringsyrkandet. 
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Jan-OlofJohansson (S): Bifall tillkommunstyrelsens förslag.

ThomasFalk (SP), Håkan Smedja(V) och Torbjörn Stensson (obunden): Bifall tillRonald
Rombrantyrkandeom återremiss.

Mats Karlsson (M): Avslagpå Ronald Rombrantsyrkandeom återremiss.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Ronald Rombrants m.fl.återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktigebeslutaratt avgöra ärendet idag, proposition på:

Propositionpå Christer Hammarqvists ändringsyrkandeav prioriteringsordningenmot
avslag.

Propositionpå Yngve Berlins yrkandeatt skrivningenunder del 2 "nå plats 20 eller bättre i
Svensk näringslivsrankingöver företagsklimati kommunerna(tillår 2020),utgår mot
avslag.

Propositionpå Yngve Berlins yrkandeatt liktydigskrivningsidan 6 under utvecklingsområde
- entreprenörskap, utgår mot avslag.

Propositionpå kommunstyrelsens förslag att anta näringslivsstrateginför Lysekilskommun.

Propositionpå Roland Karlsson tilläggsyrkandeom att lägga tillordet innovationeri
rubriken entreprenörskap mot avslag.

Propositioner

Ordföranden ställerproposition på Ronald Rombrants m.fl. återremissyrkandemot att
avgöra ärendet idag och finneratt kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:

Ja-röst för att avgöra ärendet idag

Nej -röst för att återremittera ärende.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 29 ja-röster och 9 nej-röster att avgöra ärendet idag.
(se omröstningsbilaga).

Fortsatt proposition

Ordföranden ställerproposition på Christer Hammarqvists ändringsyrkandeav

prioriteringsordningenmot avslag och finneratt kommunfullmäktigeavslår
ändringsyrkandet.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins yrkande att skrivningen under del 2 ”nå 
plats 20 eller bättre i Svensk näringslivsranking över företagsklimat i kommunerna utgår 
mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 
 
Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins yrkande att liktydlig skrivning sidan 6 
under utvecklingsområde – entreprenörskap, utgår mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår yrkandet. 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om att anta 
näringslivsstrategin för Lysekils kommun och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla 
förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Roland Karlsson tilläggsyrkande om att lägga till ordet 
innovationer i rubriken entreprenörskap mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar bifalla tilläggsyrkandet.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta näringslivsstrategin för Lysekils kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga till ordet innovationer i rubriken entreprenörskap. 
 
Beslutet skickas till 
 
Näringslivsenheten 
Kommunikatören 
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Ordföranden ställerproposition på Yngve Berlins yrkandeatt skrivningenunder del 2 "nå
plats 20 eller bättre i Svensk näringslivsrankingöver företagsklimati kommunernautgår
mot avslag och finneratt kommunfullmäktigeavslåryrkandet.

Ordföranden ställerproposition på Yngve Berlins yrkandeatt liktydligskrivningsidan 6
under utvecklingsområde- entreprenörskap, utgår mot avslag och finneratt
kommunfullmäktigeavslåryrkandet.

Ordföranden ställerproposition på kommunstyrelsens förslag om att anta
näringslivsstrateginför Lysekilskommun och finneratt kommunfullmäktigebeslutarbifalla
förslaget.

Ordföranden ställerproposition på Roland Karlsson tilläggsyrkandeom att lägga tillordet
innovationeri rubriken entreprenörskap mot avslag och finneratt kommunfullmäktige
beslutarbifallatilläggsyrkandet.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta näringslivsstrateginför Lysekilskommun.

Kommunfullmäktigebeslutaratt lägga tillordet innovationeri rubriken entreprenörskap.

Beslutet skickastill

Näringslivsenheten
Kommunikatören

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

 NÄRVARO- / OMRÖSTNINGSLISTA 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 

NÄRV 

VOTERING 

§ 3 

JA     NEJ AVST 

FP Ann-Charlotte Strömwall x x   

S Margareta Carlsson x x   

S Jan-Olof Johansson x x   

FP Roland Karlsson x x   

Obunden Torbjörn Stensson x  x  

FP Camilla Carlsson x x   

K Yngve Berlin x  x  

M Mats Karlsson x x   

M Klaus Peters x x   

LP Ronald Rombrant x  x  

S Klas-Göran Henriksson x x   

FP Yngve Larsson x x   

C Siw Lycke                    Christer Hammarqvist x x   

S Torsten Vikingson        Solveig Aronsson x x   

MP Emma Nohrén x  x  

M Hans Nordlund x x   

FP Håkan Möller                 - -   

S Klas Mellgren x x   

V Håkan Smedja x  x  

K Britt-Marie Kjellgren x  x  

S Kent Carlsson x x   

FP Britt-Marie Didriksson-Burcher x x   

S Eva Leandersson x x   

M Marita Fermell-Lagrell x x   

LP Ann-Britt Jarnedal            - -   

SP Thomas Falk x  x  

FP Lars-Åke Olsson x x   

S Margareta Lundqvist x x   

S Maria Forsberg x x   

FP Britt-Marie Govik x x   

SD Stefan Magnusson - -   

M Elisabeth Åkerman x x   

S Anders Nilsson x x   

K Per-Gunnar Ahlström x  x  

C Fredrik Christensson x x   

FP Tom Govik x x   

MP Inge Löfgren x  x  

S Siv Linnér                            Göran Emanuelsson x x   

FP Marianne Larsson x x   

S Bernt Ortner x x   

S Sven-Gunnar Gunnarsson x x   

 29 9 
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NÄRVARO-/ OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING
§ 3

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST
Ar1n Charlotte Stromwall x

Margareta Carlsson
J

obunden

L

M

F

F

F

F

L

F

F

F

F

x

K
M x

M x

C

M x

x

V
K

M

S

S
M x

x

K
C x

F
M

X

F

P
S
S
P

P

P
S
P

S
P

P
S

S
P

S

P
P
P

S
S
P
D

S

P
P

S
P

S
S

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 4 
 
DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:283, FISKEBÄCKSKIL, LYSEKILS 
KOMMUN – BESLUT OM GODKÄNNANDE 
Dnr: LKS 2012-305-214 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med Rådhuset Arkitekter tagit fram ett 
förslag till detaljplan för fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:283, vilket är fastigheten för 
kaptenshuset Lyckan.  
 
Syftet med detaljplanen är att planlägga fastigheten för bostadsändamål samt att pröva 
möjligheten för en delning av fastigheten så att två nya bostadstomter med byggrätt kan 
skapas. Den gällande detaljplanen har inte genomförts vad gäller bildandet av kulturreservat. 
Syftet är därför också att ge det befintliga kaptenshuset Lyckan planbestämmelser som ger ett 
bättre skydd åt byggnadens kulturhistoriska värden än vad beteckningen Q ger idag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-12-11, med bilagor 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-01-15, § 3 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med 5 kap 27§ Plan- och bygglagen (2010:900) 
anta detaljplan för Skaftö-Fiskebäck 1:283, upprättad 2013-10-10. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planenheten 
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§4

DETALJPLANFÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK1:283, FISKEBÄCKSKIL,LYSEKILS
KOMMUN - BESLUT OM GODKANNANDE
Dnr: LKS 2012-305-214

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar i samarbetemed RådhusetArkitektertagit fram ett
förslag tilldetaljplan för fastigheten Skaftö-Fiskebäck1:283, vilketär fastigheten för
kaptenshuset Lyckan.

Syftet med detaljplanenär att planlägga fastigheten för bostadsändamäl samt att pröva
möjligheten för en delning av fastigheten så att två nya bostadstomter med byggrätt kan
skapas. Den gällande detaljplanenhar inte genomförts vad gällerbildandetav kulturreservat.
Syftet är därför också att ge det befintligakaptenshuset Lyckan planbestämmelsersom ger ett
bättre skydd ät byggnadens kulturhistoriskavärden än vad beteckningenQ ger idag.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-12-11, med bilagor
Kommunstyrelsensprotokoll 2014-01-15, § 3

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt i enlighet med 5 kap 27§ Plan- och bygglagen (2010:900)
anta detaljplan för Skaftö-Fiskebäck1:283, upprättad 2013-10-10.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planenheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 5 
 
REVIDERING AV REGLEMENTE FÖR MILJÖNÄMNDEN I MELLERSTA 
BOHUSLÄN 
Dnr: 2014-07-100 
 
Frågan om ordförandeskapet för de gemensamma nämnderna har diskuterats i 
kommunalråd/oppositionsråd/kommunchefsgruppen. Gruppen föreslår att värdkommunen 
har ordförandeskapet och därför föreslås att Miljönämnden i mellersta Bohusläns reglemente 
revideras så att det i § 10 under Miljönämndens arbetsformer ändras så att -  
 
"Värdkommunen står för ordförandeskapet och ordförande väljs på 4 år. 
 
Nämnden utser 1:e och 2:e vice ordförande och dessa uppdrag föreslås rotera mellan de två 
övriga kommunerna." 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-08 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-01-15, § 8 
 
Yrkanden 
 
Mats Karlsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inge Löfgren (MP): Att bifalla kommunstyrelsens förslag med ändring av att 
ordförandeskapet roterar med ett år i taget mellan de tre kommunerna. 
 
Håkan Smedja (V): Att rotera ordförandeskapet varje ny mandatperiod. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på kommunstyrelsen förslag mot Inge Löfgrens yrkande mot Håkan Smedjas 
yrkande. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen förslag mot Inge Löfgrens yrkande 
mot Håkan Smedjas yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglemente för Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän, § 10, enligt följande: 
 
"Värdkommunen står för ordförandeskapet och ordförande väljs för mandatperioden. 
Nämnden utser 1:e och 2:e vice ordförande och dessa uppdrag skall rotera mellan de två 
övriga kommunerna." 
 
Denna förändring gäller under förutsättning att både Sotenäs och Munkedals kommuner 
fattar motsvarande beslut. 
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§ 5

REVIDER__INGAVREGLEMENTEFÖR MILJÖNÄMNDENI MELLERSTA
BOHUSLAN
Dnr: 2014-07-100

Frågan om ordförandeskapet för de gemensammanämndernahar diskuterats i
kommunalråd/oppositionsråd/kommunchefsgruppen.Gruppen föreslår att värdkommunen
har ordförandeskapet och därför föreslås att Miljönämndeni mellersta Bohusläns reglemente
revideras så att det i § 10 under Miljönämndensarbetsformerändras så att -

"Värdkommunenstår för ordförandeskapet och ordförande väljs på 4 år.

Nämnden utser 1:e och 2:e vice ordförande och dessa uppdrag föreslås rotera mellan de två
övriga kommunerna."

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-01-08
Kommunstyrelsensprotokoll 2014-01-15, § 8

Yrkanden

Mats Karlsson (M): Bifall tillkommunstyrelsens förslag.

Inge Löfgren (MP): Attbifallakommunstyrelsens förslag med ändring av att
ordförandeskapet roterar med ett år i taget mellan de tre kommunerna.

Håkan Smedja(V): Att rotera ordförandeskapetvarjeny mandatperiod.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsenförslag mot Inge Löfgrens yrkandemot Håkan Smedjas
yrkande.

Proposition

Ordföranden ställerproposition på kommunstyrelsenförslag mot Inge Löfgrens yrkande
mot Håkan Smedjas yrkandeoch finneratt kommunfullmäktigebeslutarenligt
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt revidera reglementeför Miljönämndeni mellersta
Bohuslän, § 10, enligt följande:

"Värdkommunenstår för ordförandeskapet och ordförande väljs för mandatperioden.
Nämnden utser 1:e och 2:e vice ordförande och dessa uppdrag skall rotera mellan de två
övriga kommunerna."

Denna förändringgäller under förutsättning att både Sotenäs och Munkedals kommuner
fattar motsvarandebeslut.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

 
Beslutet skickas till 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Munkedals kommun 
Sotenäs kommun 
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Beslutet skickastill

Miljönämndeni mellersta Bohuslän
Munkedals kommun
Sotenäs kommun

Justerare: Utdragsbestyrkande:



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunfullmäktige 2014-01-30  12 (32) 

 

     
Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 6 
 
REVIDERING AV REGLEMENTE FÖR GEMENSAM LÖNENÄMND SOTENÄS, 
MUNKEDALS OCH LYSEKILS KOMMUNER 
Dnr: LKS 2012-270-106 
 
Frågan om ordförandeskapet för de gemensamma nämnderna har diskuterats i 
kommunalråd/oppositionsråd/kommunchefsgruppen. Gruppen föreslår att värdkommunen 
har ordförandeskapet och därför föreslås att den gemensamma lönenämnden för Sotenäs, 
Munkedals och Lysekils kommuner reglemente revideras så att det till i § 7 Lönenämndens 
sammansättning, tilläggs: 
 
"Värdkommunen står för ordförandeskapet och ordförande väljs för mandatperioden. 
 
Nämnden utser 1:e och 2:e vice ordförande och dessa föreslås rotera mellan de två övriga 
kommunerna." 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-08 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-01-15, § 9 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglemente för den gemensamma lönenämnden för 
Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner reglemente revideras så att det till i § 7 
Lönenämndens sammansättning, tilläggs: 
 
"Värdkommunen står för ordförandeskapet och ordförande väljs för mandatperioden. 
Nämnden utser 1:e och 2:e vice ordförande och dessa föreslås rotera mellan de två övriga 
kommunerna." 
 
Denna förändring gäller under förutsättning att både Sotenäs och Munkedals kommuner 
fattar motsvarande beslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Lönenämnden 
Munkedals kommun 
Sotenäs kommun 
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§6

REVIDERINGAVREGLEMENTEFÖR GEMENSAM LÖNENÄMND SOTENÄS,
MUNKEDALSOCH LYSEKILSKOMMUNER
Dnr: LKS 2012-270-106

Frågan om ordförandeskapet för de gemensammanämndernahar diskuterats i
kommunalråd/oppositionsråd/kommunchefsgruppen.Gruppen föreslår att värdkommunen
har ordförandeskapet och därför föreslås att den gemensamma lönenämndenför Sotenäs,
Munkedals och Lysekilskommuner reglementerevideras så att det till i § 7 Lönenämndens
sammansättning,tilläggs:

"Värdkommunenstår för ordförandeskapet och ordförande väljs för mandatperioden.

Nämnden utser 1:e och 2:e vice ordförande och dessa föreslås rotera mellan de två övriga
kommunerna."

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-01-08
Kommunstyrelsensprotokoll 2014-01-15, § 9

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt revidera reglementeför den gemensamma lönenämndenför
Sotenäs, Munkedals och Lysekilskommuner reglementerevideras så att det till i § 7
Lönenämndenssammansättning,tilläggs:

"Värdkommunenstår för ordförandeskapet och ordförande väljs för mandatperioden.
Nämnden utser 1:e och 2:e vice ordförande och dessa föreslås rotera mellan de två övriga
kommunerna."

Denna förändringgäller under förutsättning att både Sotenäs och Munkedals kommuner
fattar motsvarandebeslut.

Beslutet skickastill

Lönenämnden
Munkedals kommun
Sotenäs kommun

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 7 
 
NAMNBYTE SAMT REVIDERING AV REGLEMENTE FÖR GEMENSAM IT-
NÄMND (F.D. GEMENSAM SERVICENÄMND) 
Dnr: LKS 2014-12-100 
 
Frågan om ordförandeskapet för de gemensamma nämnderna har diskuterats i 
kommunalråd/oppositionsråd/kommunchefsgruppen. Gruppen föreslår att den 
gemensamma servicenämnden namnändras till IT-nämnd samt att värdkommunen har 
ordförandeskapet och därför föreslås att reglementet revideras så att § 11 förändras enligt 
följande -  
 
"Värdkommunen står för ordförandeskapet och ordförande väljs för mandatperioden. 
Nämnden utser 1:e och 2:e vice ordförande och dessa uppdrag föreslås rotera mellan de två 
övriga kommunerna." 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-13 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-01-15, § 10 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att den gemensamma servicenämnden namnändras till 
gemensam IT-nämnd. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna revideringar av reglementet för den 
gemensamma IT-nämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att föreslagna förändringar ska träda i kraft fr.o.m. 2014-04-01. 
 
Denna förändring gäller under förutsättning att både Sotenäs och Munkedals kommuner 
fattar motsvarande beslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
IT-nämnd 
Munkedals kommun 
Sotenäs kommun 
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§7

NêMNBYTESAMT REVIDERINGAVRtlGLEMENTEFÖR GEMENSAM IT-
NAMND (F.D. GEMENSAM SERVICENAMND)
Dnr: LKS 2014-12-100

Frågan om ordförandeskapet för de gemensammanämndernahar diskuterats i
kommunalråd/oppositionsråd/kommunchefsgruppen.Gruppen föreslår att den
gemensammaservicenämnden namnändrastillIT-nämnd samt att värdkommunenhar
ordförandeskapet och därför föreslås att reglementetrevideras så att § 11 förändras enligt
följande -

"Värdkommunenstår för ordförandeskapet och ordförande väljs för mandatperioden.
Nämnden utser 1:e och 2:e vice ordförande och dessa uppdrag föreslås rotera mellan de två
övriga kommunerna."

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-01-13
Kommunstyrelsensprotokoll 2014-01-15, § 10

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt den gemensammaservicenämnden namnändrastill
gemensam IT-nämnd.

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna föreslagnarevideringarav reglementetför den
gemensamma IT-nämnden.

Kommunfullmäktigebeslutaratt föreslagnaförändringarska träda i kraft fr.o.m. 2014-04-01.

Denna förändringgäller under förutsättning att både Sotenäs och Munkedals kommuner
fattar motsvarandebeslut.

Beslutet skickastill

IT-nämnd
Munkedals kommun
Sotenäs kommun

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 8 
 
REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL 
Dnr: LKS 2014-04-042 
 
Ekonomienheten har utarbetat förslag för ett gemensamt arbetsförfarande avseende intern 
kontroll för samtliga nämnder i Lysekils kommun och ett nytt reglemente för intern kontroll 
har skapats utifrån gällande kommunallag.  
 
Utifrån det nya förslaget till reglemente har anvisningar tagits fram för genomförande av 
intern kontroll.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2013-12-09 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-01-15, § 11 
 
Yrkanden 
 
Håkan Smedja (V): Att återemittera ärendet för komplettering. 
 
Thomas Falk (SP): Bifall till Håkan Smedja återremissyrkande. 
 
Mats Karlsson (M) och Jan-Olof Johansson (S): Avslag på Håkan Smedjas m.fl. 
återremissyrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Håkan Smedjas m.fl. återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag. 
 
Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag proposition på kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Propositioner 
 
Ordförande ställer proposition på Håkan Smedjas m.fl. återremissyrkande mot att avgöra 
ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet idag. 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ett nytt reglemente för intern kontroll daterat  
2013-12-09. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommunrevisionen 
Ekonomienheten 
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§8

REGLEMENTEFÖR INTERNKONTROLL
Dnr: LKS 2014-04-042

Ekonomienhetenhar utarbetatförslag för ett gemensamt arbetsförfarandeavseende intern
kontroll för samtliga nämnder i Lysekilskommun och ett nytt reglementeför intern kontroll
har skapats utifrån gällandekommunallag.

Utifrån det nya förslaget tillreglementehar anvisningartagits fram för genomförandeav

intern kontroll.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2013-12-09
Kommunstyrelsensprotokoll 2014-01-15, § 11

Yrkanden

Håkan Smedja(V): Att återemittera ärendet för komplettering.

ThomasFalk (SP): Bifall tillHåkan Smedjaäterremissyrkande.

Mats Karlsson (M) och Jan-OlofJohansson (S): Avslagpå Håkan Smedjasm.fl.
äterremissyrkande.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Håkan Smedjas m.fl. äterremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktigebeslutaratt avgöra ärendet idag proposition på kommunstyrelsens
förslag.

Propositioner

Ordförande ställerproposition på Håkan Smedjas m.fl.äterremissyrkandemot att avgöra
ärendet idag och finneratt kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Ordförande ställerproposition på kommunstyrelsens förslag och finneratt
kommunfullmäktigebeslutarenligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta ett nytt reglementeför intern kontroll daterat
2013-12-09.

Beslutet skickastill

Samtliga nämnder
Kommunrevisionen
Ekonomienheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 9 
 
DELREGIONAL OLJESKYDDSPLAN VID UTSLÄPP TILL SJÖSS 
Dnr: LKS 2014-19-431 
 
Kommunerna i norra Bohuslän, som har en kuststräcka som till stora delar är utpekad som 
skyddsvärd ur olika aspekter, har utarbetat en gemensam delregional oljeskyddsplan. 
Målsättningen med planen är att kommunerna ska ha beredskap och förmåga att bekämpa 
den olja som eventuellt når land eller är på väg mot land. 
I Sotenäs Lysekil och Munkedals kommuner finns Åbyfjorden samt Gullmarns 
Naturvårdsområde och gränsande mot Uddevalla kommun finns Hafsstensfjorden i söder. 
Ett utsläpp skulle leda till stora konsekvenser på naturmiljön genom att växt och djurliv 
skadas, stränder förorenas och havsbotten förstörs. 
 
Kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Munkedal och Uddevalla har utarbetat en 
gemensam delregional oljeskyddsplan som har letts av en arbetsgrupp med 
säkerhetssamordnare och räddningspersonal i nära samarbete med representanter från 
berörda förvaltningar och myndigheter.  
Remissinstanser har bl.a. varit Länsstyrelsen, Kustbevakningen, MSB, Polismyndigheten i 
Västra Götaland, Sjöfartsverket samt Hav och Vattenmyndigheten.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från säkerhetssamordnaren 2013-12-13. 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-01-15, § 13 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den delregionala oljeskyddsplanen. 

 
Beslutet skickas till 
 
Säkerhetssamordnaren 
Munkedals kommun 
Strömstads kommun 
Tanums kommun 
Sotenäs kommun 
Uddevalla kommun 
Kommunikatören 
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§9

DELREGIONAL OLJESKYDDSPLANVID UTSLÄPPTILLSJÖSS
Dnr: LKS 2014-19-431

Kommunerna i norra Bohuslän, som har en kuststräckasom tillstora delar är utpekad som

skyddsvärd ur olika aspekter, har utarbetaten gemensam delregional oljeskyddsplan.
Målsättningenmed planen är att kommunernaska ha beredskapoch förmåga att bekämpa
den olja som eventuellt när land eller är på väg mot land.
I Sotenäs Lysekiloch Munkedals kommunerfinns Ãbyijorden samt Gullmarns
Naturvårdsområde och gränsande mot Uddevallakommun finns Hafsstensijorden i söder.
Ett utsläpp skulle leda tillstora konsekvenserpå naturmiljöngenom att växt och djurliv
skadas, stränder förorenas och havsbotten förstörs.

KommunernaStrömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil,Munkedal och Uddevallahar utarbetaten

gemensam delregional oljeskyddsplansom har letts av en arbetsgrupp med
säkerhetssamordnare och räddningspersonali nära samarbetemed representanter från
berörda förvaltningar och myndigheter.
Remissinstanser har bl.a. varit Länsstyrelsen, Kustbevakningen,MSB, Polismyndigheteni
Västra Götaland, Sjöfartsverketsamt Hav och Vattenmyndigheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från säkerhetssamordnaren 2013-12-13.
Kommunstyrelsensprotokoll 2014-01-15, § 13

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna den delregionala oljeskyddsplanen.

Beslutet skickastill

Säkerhetssamordnaren
Munkedals kommun
Strömstads kommun
Tanums kommun
Sotenäs kommun
Uddevallakommun
Kommunikatören

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 10 
 
MOTION OM HÄSTNÄRINGEN 
Dnr: LKS 2014-05-810 
 
Bernt Ortner (S) har i en motion 2014-01-07 föreslagit att en projektgrupp tillsätts med 
uppgift att inventera hästnäringen i Lysekils kommun. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Bernt Ortner motion 2014-01-07. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Bernt Ortner  
Kommunstyrelsen 
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§ 10

MOTION OM HÄSTNÄRINGEN
Dnr: LKS 2014-05-810

Bernt Ortner (S) har i en motion 2014-01-07 föreslagit att en projektgrupp tillsätts med
uppgift att inventera hästnäringen i Lysekilskommun.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Bernt Ortner motion 2014-01-07.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandets beslut.

Beslutet skickastill

Bernt Ortner
Kommunstyrelsen

Justerare: Utdragsbestyrkande:

16 (32)
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 11 
 
MOTION OM RAST/MOTIONSGÅRDAR FÖR HUNDAR 
Dnr: LKS 2014-23-481 
 
Thomas Falk (SP) har i en motion 2014-01-17 föreslagit att Lysekils kommun inrättar 
rast/motionsgårdar för hundar i Lysekil, Brastad och Skaftö med central placering. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Thomas Falk (SP) motion 2014-01-17. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Thomas Falk  
Kommunstyrelsen  
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§11

MOTION OM RAST/MOTIONSGÅRDARFÖR HUNDAR
Dnr: LKS 2014-23-481

ThomasFalk (SP) har i en motion 2014-01-17 föreslagit att Lysekilskommun inrättar
rast/motionsgärdar för hundar i Lysekil,Brastad och Skaftö med central placering.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

ThomasFalk (SP) motion 2014-01-17.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandets beslut.

Beslutet skickastill

ThomasFalk
Kommunstyrelsen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 12 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT FÖRSÖKA FÅ HIT FÄRJEREDERIET  
FJORD LINE 
Dnr: LKS 2014-06-109 
 
Ett medborgarförslag har inkommit 2014-01-02 om att Lysekils kommun ska försöka få 
färjerederiet Fjord Line att etablera sig i kommunen. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2014-01-02 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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§ 12

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTFÖRSÖKA FÅ HITFÄRJEREDERIET
FJORD LINE
Dnr: LKS 2014-06-109

Ett medborgarförslaghar inkommit2014-01-02 om att Lysekilskommun ska försöka få
färjerederietFjord Line att etablera sig i kommunen.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-01-02

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandets beslut.

Beslutet skickastill

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 13 
 
MOTION OM ATT LÄMNA FYRSTADS FLYGPLATS 
Dnr: LKS 2014-32-107 
 
Inge Löfgren (MP) har i en motion 2014-01-27 föreslagit att Lysekils kommun lämnar 
ägarskapet i Fyrstads Flygplats AB och säljer de aktier som kommunen har. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Inge Löfgren (MP) motion 2014-01-27 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Inge Löfgren  
Kommunstyrelsen 
  

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2014-01-30 19 (32)

§13

MOTION OM ATTLÄMNA FYRSTADSFLYGPLATS
Dnr: LKS 2014-32-107

Inge Löfgren (MP) har i en motion 2014-01-27 föreslagit att Lysekilskommun lämnar
ägarskapet i Fyrstads FlygplatsAB och säljer de aktier som kommunenhar.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Inge Löfgren (MP) motion 2014-01-27

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandets beslut.

Beslutet skickastill

Inge Löfgren
Kommunstyrelsen

Justerare: Utdragsbestyrkande:



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunfullmäktige 2014-01-30  20 (32) 

 

     
Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 14 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - LÄSA FÖR LIVET, LÄSFRÄMJANDET, EN UPPGIFT 
FÖR STADSBIBLIOTEKET I LYSEKIL 
Dnr: LKS 2014-35-881 
 
Ett medborgarförslag har inkommit 2014-01-30 om att biblioteket ansöker om medel för 
läsfrämjande från Statens kulturråd. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat medborgarförslaget till bildningsnämnden 
för besvarande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2014-01-30 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Bildningsnämnden 
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§ 14

MEDBORGARFÖRSLAG - LÄSA FÖR LIVET, LÄSFRÄMJANDET,EN UPPGIFT
FOR STADSBIBLIOTEKETI LYSEKIL
Dnr: LKS 2014-35-881

Ett medborgarförslaghar inkommit2014-01-30 om att biblioteketansöker om medel för
läsfrämjande från Statens kulturråd.

Kommunfullmäktigesordförande har överlämnatmedborgarförslagettillbildningsnämnden
för besvarande.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-01-30

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandets beslut.

Beslutet skickastill

Förslagsställaren
Bildningsnämnden

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 15 
 
MOTION OM MODELL FÖR FÖRTROENDEVALDAS OMSTÄLLNING VID 
UPPDRAGETS SLUT 
Dnr:  LKS 2014-40-109 
 
Ronald Rombrant (LP) har i en motion 2014-01-30 föreslagit att kommunstyrelsens ges i 
uppdrag att innan valet 2014 föreslå kommunfullmäktige modell för förtroendevaldas 
omställning vid uppdraget slut. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ronald Rombrant (LP) motion 2014-01-30. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ronald Rombrant   
Kommunstyrelsen 
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§ 15

MOTION OM MODELLFÖR FÖRTROENDEVALDASOMSTÄLLNINGVID
UPPDRAGETSSLUT
Dnr: LKS 2014-40-109

Ronald Rombrant (LP) har i en motion 2014-01-30 föreslagit att kommunstyrelsens ges i
uppdrag att innan valet 2014 föreslåkommunfullmäktigemodell för förtroendevaldas
omställningvid uppdraget slut.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Ronald Rombrant (LP) motion 2014-01-30.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandets beslut.

Beslutet skickastill

Ronald Rombrant
Kommunstyrelsen

Justerare: Utdragsbestyrkande:



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunfullmäktige 2014-01-30  22 (32) 

 

     
Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 16 
 
MOTION OM ÖVERSYN AV PARTISTÖD 
Dnr:  LKS 2014-41-104 
 
Ronald Rombrant (LP) har i en motion 2014-01-30 föreslagit att kommunstyrelsens ges i 
uppdrag att innan valet 2014 föreslå kommunfullmäktige uppdaterade regler för partistöd. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ronald Rombrant (LP) motion 2014-01-30. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ronald Rombrant   
Kommunstyrelsen 
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§16

MOTION OM ÖVERSYNAVPARTISTÖD
Dnr: LKS 2014-41-104

Ronald Rombrant (LP) har i en motion 2014-01-30 föreslagit att kommunstyrelsens ges i
uppdrag att innan valet 2014 föreslåkommunfullmäktigeuppdaterade regler för partistöd.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Ronald Rombrant (LP) motion 2014-01-30.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandets beslut.

Beslutet skickastill

Ronald Rombrant
Kommunstyrelsen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 17 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM INSTALLATION AV TRÅDLÖST INTERNET 
(WLAN) PÅ LYSEKILS STADSBIBLIOTEK 
Dnr: LKS 2008-484-889 
 
I ett medborgarförslag från 2008-11-03 har det föreslagits att ett trådlöst Internet installeras 
på Lysekils stadsbibliotek. Kommunfullmäktiges ordförande remitterade medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen och bildningsnämnden. 
 
När det gäller ovanstående medborgarförslag så är installationen genomförd. Trådlöst 
Internetet på Lysekils stadsbibliotek har varit igång sedan 1 juli 2010 enligt kommunens IT-
enhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2008-11-03 
Kommunfullmäktiges protokoll 2008-11-13, § 163  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-08 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-01-15, § 7 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunledningskontorets skrivelse anse 
medborgarförslaget besvarat. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
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§17

MEDBORGARFÖRSLAGOM INSTALLATIONAVTRÅDLÖST INTERNET
(WLAN) PÅ LYSEKILSSTADSBIBLIOTEK
Dnr: LKS 2008-484-889

I ett medborgarförslagfrån 2008-11-03 har det föreslagits att ett trådlöst Internet installeras
på Lysekilsstadsbibliotek.Kommunfullmäktigesordförande remitterade medborgarförslaget
tillkommunstyrelsenoch bildningsnämnden.

När det gäller ovanståendemedborgarförslagså är installationengenomförd. Trådlöst
Internetet på Lysekilsstadsbibliotekhar varit igång sedan 1 juli 2010 enligt kommunens IT-
enhet.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2008-11-03
Kommunfullmäktigesprotokoll 2008-11-13, § 163
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-01-08
Kommunstyrelsensprotokoll 2014-01-15, § 7

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutarmed hänvisningtillkommunledningskontoretsskrivelse anse

medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickastill

Förslagsställaren

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 18 
 
INTERPELLATION FRÅN RONALD ROMBRANT (LP) - EKONOMIN I LYSEKILS 
KOMMUN OBESVARADE FRÅGOR EFTER SKL:S RAPPORT 
Dnr: LKS 2014-26-049 
 
Ronald Rombrant har i en interpellation 2014-01-21 ställt följande frågor till 
kommunstyrelsens ordförande: 
 

1. Vilken förklaring skulle du vilja ge till varför många av de problem som kom fram 
redan första gången Analysgruppen var här (2004) fortfarande är olösta, ja de har till 
och med har förvärrats (detta gäller inte minst kommunkoncernens skuldsituation)?  

2. Hur ser du på och hur vill du ta dig an problematiken kring att Lysekils skattebe-
talare betalar närmare en miljon mer per vecka än man gör i jämförbara kom-muner?  

3. Ett flertal diagram som visades den 10/1 väckte många frågor, där många frå-gade sig 
om den sanna bilden visades (Exempelvis att Lysekil skulle ha närmare 300 
årsarbetare fler än jämförbara kommuner, att äldre/handikappomsorgen skulle kosta 
70 kr mer etc). Vi kan inte se annat än att det är helt nödvändigt att de politiska 
partierna får kvalitetssäkrade uppgifter när vi nu går in i en budget-process och en 
valrörelse! A) När kommer att återkopplingsmöte att äga rum? B) Kommer då 
partierna att få lov att ta med nytillkomna personer, utöver de som kallades till det 
förra mötet? C) Hur ser du på att samtliga partier ges närvarorätt vid 
budgetberedningens möten under våren 2014? 

Beslutsunderlag 
 
Ronald Rombrants interpellation 2014-01-21 
 
Kommunstyrelsens ordförande Mats Karlsson meddelar att han kommer att lämna svar på 
interpellationen på nästa sammanträde. 
 
  

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2014-01-30 24 (32)

§18

INTERPELLATIONFRÅN RONALDROMBRANT (LP) - EKONOMIN I LYSEKILS
KOMMUN OBESVARADEFRÅGOR EFTERSKL:S RAPPORT
Dnr: LKS 2014-26-049

Ronald Rombranthar i en interpellation 2014-01-21 ställt följandefrågor till
kommunstyrelsens ordförande:

1. Vilkenförklaringskulle du viljage tillvarför många av de problem som kom fram
redan första gången Analysgruppenvar här (2004) fortfarande är olösta, ja de har till
och med har förvärrats (detta gäller inte minst kommunkoncernensskuldsituation)?

2. Hur ser du på och hur villdu ta dig an problematikenkring att Lysekilsskattebe-
talarebetalarnärmare en miljonmer per vecka än man gör i jämförbara kom-muner?

3. Ett flertal diagram som visades den 10/1 väckte många frågor, där många frå-gade sig
om den sanna bildenvisades (Exempelvis att Lysekilskulle ha närmare 300
årsarbetareflerän jämförbara kommuner, att äldre/handikappomsorgenskulle kosta
70 kr mer etc). Vi kan inte se annat än att det är helt nödvändigtatt de politiska
partierna får kvalitetssäkradeuppgifter när vi nu går in i en budget-process och en

valrörelse! A) När kommer att återkopplingsmöteatt äga rum? B) Kommer då
partierna att få lov att ta med nytillkomnapersoner, utöver de som kallades tilldet
förra mötet? C) Hur ser du på att samtliga partier ges närvarorätt vid
budgetberedningensmöten under våren 2014?

Beslutsunderlag

Ronald Rombrants interpellation 2014-01-21

Kommunstyrelsens ordförande Mats Karlsson meddelar att han kommer att lämna svar på
interpellationenpå nästa sammanträde.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 19 
 
INTERPELLATION FRÅN YNGVE BERLIN - OTILLBÖRLIGT AVTAL OCH 
MÖRKLAGD FINANSIERING 
Dnr: LKS 2013-469-229 
 
Yngve Berlin (K) har i en interpellation 2013-12-09 ställt följande frågor till 
kommunstyrelsens ordförande: 
 

1. Är det ok att ingå ekonomiska avtal som påverkar politiska beslut? 

2. Har kommunen inkasserat några pengar från PM fastigheter för godkänd detaljplan? 

3. Hur mycket skattemedel ligger kommunen ute med för den del av strandpromenaden 
som officiellt påstås betald av extern ”aktör”, PM-fastigheter? 

 
Beslutsunderlag  
 
Interpellation från Yngve Berlin 2013-12-09 
 
Kommunstyrelsens ordförande Mats Karlsson lämnar följande svar: 
 

1. Politiska beslut skall gå först. Om privata intressenter senare vill medverka 
ekonomiskt i olika projekt har jag uppfattningen att man skall se positivt på detta. 
Detta skall dock regleras i avtal som blir föremål för politisk behandling. 

 
2. Enligt exploateringsavtalet med Nordhamns Konsult AB gällande detaljplanen 

Gamlestan 20:13 m.fl. skall exploatören medfinansiera strandpromenaden med 1 
mnkr. Exploatören har inbetalat detta belopp. 

 
3. Grundfinansieringen av strandpromenaden (4 mnkr) är knuten till tre 

detaljplaner/exploateringsavtal i anslutning till Norra Hamnen och färdigställandet 
av dessa. Delfinansiering har skett enligt det jag redovisat under punkt 2. 
Kommunstyrelsen ställde sig bakom denna finansieringsplan när man lämnade 
igångsättningstillstånd för projektet 2009-06-17. 
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§19

INLPERPELLATIONFRÅNYNGVE BERLIN - OTILLBÖRLIGTAVTALOCH
MORKLAGDFINANSIERING
Dnr: LKS 2013-469-229

Yngve Berlin (K) har i en interpellation 2013-12-09ställt följandefrågor till
kommunstyrelsens ordförande:

1. Är det 0k att ingå ekonomiskaavtal som påverkarpolitiskabeslut?

2. Har kommunen inkasseratnågra pengar från PM fastigheter för godkänd detaljplan?
3. Hur mycket skattemedel ligger kommunenute med för den del av strandpromenaden

som officielltpåstås betaldav extern "aktör", PM-fastigheter?

Beslutsunderlag

Interpellation från Yngve Berlin 2013-12-09

Kommunstyrelsensordförande Mats Karlsson lämnar följandesvar:

1. Politiskabeslutskall gå först. Om privata intressenter senarevillmedverka
ekonomiskt i olikaprojekthar jag uppfattningenatt man skall se positivt på detta.
Detta skall dock regleras i avtal som blir föremålför politiskbehandling.

2. Enligt exploateringsavtaletmed NordhamnsKonsult AB gällande detaljplanen
Gamlestan 20:13 m.fl. skall exploatören medfinansierastrandpromenadenmed 1
mnkr. Exploatören har inbetalatdetta belopp.

3. Grundfinansieringenav strandpromenaden(4 mnkr) är knuten tilltre
detaljplaner/exploateringsavtali anslutningtillNorra Hamnen och färdigställandet
av dessa. Delfinansieringhar skett enligt det jag redovisatunder punkt 2.

Kommunstyrelsenställde sig bakom denna finansieringsplannär man lämnade
igångsättningstillståndför projektet 2009-06-17.

Justerare: Utdragsbestyrkande:



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunfullmäktige 2014-01-30  26 (32) 

 

     
Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 20 
 
INTERPELLATION FRÅN RONALD ROMBRANT (LP) - RAMBOAFFÄREN 
Dnr: LKS 2013-486-107 
 
Ronald Rombrant har i en interpellation 2013-12-17 ställt följande frågor till 
kommunstyrelsens ordförande och till Roland Karlsson (FP): 
 
Frågor till kommunstyrelsens ordförande:  
 

1. Varför tog inte Lysekils kommun, som största ägare i Rambo AB, initiativ till en ägarledd 
granskning av Rambo AB genast efter att massmedia började rapportera om de misstänkta 
oegentligheterna? 
 

2. Kort, vad är det som har hänt i bolaget, vilka mått och steg vidtar nu kommunstyrelsen i 
Lysekils kommun och de andra ägarkommunerna?  
 

3. Roland Karlsson (FP) sitter med i styrelsen för Rambo, i vilken roll var han med på mötet 
den 28 november då rapporten presenterades?  

 
Frågor till Roland Karlsson (FP): 
 

1. Hur ser ditt släktskapsförhållande ut till Rambo AB:s styrelseordförande? 
 
2. Bohusläningen den 24/10: – Den rättsliga apparaten har nu dragit igång och 

Ekobrottsmyndighetens utredare tar nu över det fortsatta ansvaret, säger Claes 
Lundberg i ett pressmeddelande. Rambo har valt att rubricera anmälan mot sin egen 
divisionschef RN som trolöshet mot huvudman. 
Roland Karlsson, enligt uppgifter ska du ha varit i en mycket nära vänskapsrelation med 
divisionschefens familj, närmast föräldrarna, stämmer detta?   

 
3. Roland Karlsson (FP) i vilken roll ansåg du dig vara på mötet den 28/11? Du uppfattade 

dig inte som jävig på mötet och att du så att säga inte hade där att göra?  
 
Beslutsunderlag 
 
Ronald Rombrants interpellation 2013-12-17 
 
Propositionsvägran 
 
Ordföranden meddelar, att han vägrar att ställa proposition på Ronald Rombrants 
interpellation i den del den är framställd till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Roland 
Karlsson (FP). Ordföranden hänvisar till KL 5 kap. 52§ samt att kommunfullmäktiges 
arbetsordning inte ger stöd för att vice ordförande i nämnder och styrelser kan interpelleras. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Mats Karlsson lämnar följande svar: 
 

1. Det är och har varit beslut i gemenskap med samtliga ägare. 
 

2. Rapporten som kom till ägarkommunerna den 19 november belyser i huvudsak 
eventuella oegentligheter i bolaget. Ägarkommunerna beslutade då att en utredning 
behövde genomföras som belyser följande frågor: 
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§20

INTERPELLATIONFRÅN RONALDROMBRANT (LP) - RAMBOAFFÄREN
Dnr: LKS 2013-486-107

Ronald Rombranthar i en interpellation 2013-12-17ställt följandefrågor till
kommunstyrelsens ordförande och tillRoland Karlsson (FP):

Frågor tillkommunstyrelsens ordförande:

1. Varför tog inte Lysekilskommun, som största ägare i Rambo AB, initiativtillen ägarledd
granskning av Rambo AB genast efter att massmediabörjade rapportera om de misstänkta
oegentligheterna?

2. Kort, vad är det som har hänt i bolaget, vilkamätt och steg vidtar nu kommunstyrelsen i
Lysekilskommun och de andra ägarkommunerna?

3. Roland Karlsson (FP) sitter med i styrelsen för Rambo, i vilkenroll var han med på mötet
den 28 novemberdå rapporten presenterades?

Frågor tillRoland Karlsson (FP):

1. Hur ser ditt släktskapsförhållandeut tillRambo AB:s styrelseordförande?

2. Bohusläningen den 24/10: - Den rättsliga apparaten har nu dragit igång och
Ekobrottsmyndighetensutredare tar nu över detfortsatta ansvaret, säger Claes
Lundbergi ettpressmeddelande.Rambo har valtatt rubricera anmälan mot sin egen
divisionschefRNsom trolöshet mot huvudman.
Roland Karlsson, enligt uppgifter ska du ha varit i en mycket nära vänskapsrelationmed
divisionschefens familj,närmast föräldrarna,stämmer detta?

3. Roland Karlsson (FP) ivilkenroll ansåg du dig vara på mötet den 28/11? Du uppfattade
dig inte som jävig på mötet och att du så att säga inte hade där att göra?

Beslutsunderlag

Ronald Rombrants interpellation 2013-12-17

Propositionsvägran

Ordföranden meddelar, att han vägrar att ställa proposition på Ronald Rombrants
interpellation i den del den är framställdtillkommunstyrelsens 2:e vice ordförande Roland
Karlsson (FP). Ordföranden hänvisartillKL 5 kap. 52§ samt att kommunfullmäktiges
arbetsordning inte ger stöd för att vice ordförande i nämnder och styrelser kan interpelleras.

Kommunstyrelsensordförande Mats Karlsson lämnar följandesvar:

1. Det är och har varitbesluti gemenskap med samtliga ägare.

2. Rapporten som kom tillägarkommunernaden 19 novemberbelyseri huvudsak
eventuella oegentligheter i bolaget. Ägarkommunernabeslutadedå att en utredning
behövdegenomföras som belyserföljande frågor:

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Är bolagets styrning, kontroll och tillsyn av verksamheten ändamålsenlig och 
tillräcklig? 
Har styrelsen fastställt de styrdokument som är erforderliga för verksamheten? 
Har styrelsen och VD fullgjort sina uppgifter utifrån bolagsordning, ägardirektiv, 
arbetsordning, VD-instruktion etc.? 
Är bolagets internkontroll, attestreglemente och övriga rutiner tillräckliga för en 
tydlig styrning av bolaget? Finns andra förhållanden som negativt påverkat bolagets 
verksamhet? 

 
3. Roland Karlsson var med som oppositionsråd. 
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Är bolagets styrning,kontroll och tillsynav verksamhetenändamålsenligoch
tillräcklig?
Har styrelsen fastställt de styrdokumentsom är erforderliga för verksamheten?
Har styrelsen och VD fullgjort sina uppgifter utifrån bolagsordning,ägardirektiv,
arbetsordning,VD-instruktionetc.?
Ar bolagets internkontroll,attestreglementeoch övriga rutiner tillräckligaför en

tydlig styrning av bolaget? Finns andra förhållandensom negativtpåverkatbolagets
verksamhet?

3. Roland Karlsson var med som oppositionsråd.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 21 
 
INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMNDENS RAPPORT ÖVER EJ VERKSTÄLLDA 
BESLUT 3:E KVARTALET 2013 
Dnr:  LKS 2013-451-701 
 
Individ- och myndighetsnämnden har upprättat rapport till socialstyrelsen över ej verkställda 
beslut 3:e kvartalet 2013. 
 
Bestlutsunderlag 
 
Individ- och myndighetsnämndens beslut 2013-11-19, § 330 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2013-11-21, § 127 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-01-15, § 1. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige antecknar redovisningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Individ- och myndighetsnämnden 
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§ 21

INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMNDENSRAPPORT ÖVEREJ VERKSTÄLLDA
BESLUT 3:E KVARTALET2013
Dnr: LKS 2013-451-701

Individ-och myndighetsnämndenhar upprättat rapport tillsocialstyrelsen över ej verkställda
beslut3:e kvartalet 2013.

Bestlutsunderlag

Individ-och myndighetsnämndensbeslut2013-11-19,§ 330
Vård- och omsorgsnämndensbeslut2013-11-21, § 127
Kommunstyrelsensprotokoll 2014-01-15, § 1.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigeantecknar redovisningen.

Beslutet skickastill

Individ-och myndighetsnämnden

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 22 
 
ANMÄLNINGSÄRENDEN  
 
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärenden: 
 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2013-12-12, § 146 intern kontroll 2014 
(LKS 2013-493-042) 
 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2013-12-18, § 156 intern kontroll 2014 
(LKS 2013-493-042) 
 
Protokollsutdrag från individ- och myndighetsnämnden 2013-12-10, § 348 intern kontroll 
2014 (LKS 2013-493-042) 
 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2013-12-12, § 145 intern kontroll 2013- 
rutin privata medel, hantering och förvaring av läkemedel samt information personal enligt 
rutin Lex Sarah (LKS 2013-18-042) 
 
Protokollsutdrag från individ- och myndighetsnämnden 2013-12-10, § 347 intern kontroll 
2013 – utredningstid avseende barnavårdsutredningar enligt SOL (LKS 2013-18-042) 
 
Protokollsutdrag från individ- och myndighetsnämnden 2013-12-10, § 344 intern kontroll 
2013 – utredningstid LSS-ärenden (LKS 2013-18-042) 
 
Dom från Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 2014-01-16 av överklagat beslut i 
Länsstyrelsen gällande detaljplan för vandrarhem på fastighet Skaftö-Backa 3:152 i Lysekils 
kommun. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. (LKS 2011-345-214) 
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§ 22

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunfullmäktigeantecknar följandeanmälningsärenden:

Protokollsutdragfrån vård- och omsorgsnämnden 2013-12-12, § 146 intern kontroll 2014
(LKS 2013-493-042)

Protokollsutdragfrån vård- och omsorgsnämnden 2013-12-18, § 156 intern kontroll 2014
(LKS 2013-493-042)

Protokollsutdragfrån individ-och myndighetsnämnden2013-12-10, § 348 intern kontroll
2014 (LKS 2013-493-042)

Protokollsutdragfrån vård- och omsorgsnämnden 2013-12-12, § 145 intern kontroll 2013-
rutin privata medel, hantering och förvaring av läkemedel samt informationpersonal enligt
rutin Lex Sarah (LKS 2013-18-042)

Protokollsutdragfrån individ-och myndighetsnämnden2013-12-10, § 347 intern kontroll
2013 - utredningstid avseendebarnavårdsutredningarenligt SOL (LKS 2013-18-042)

Protokollsutdragfrån individ-och myndighetsnämnden2013-12-10, § 344 intern kontroll
2013 - utredningstid LSS-ärenden (LKS 2013-18-042)

Dom från Vänersborgs tingsrätt, Mark-och miljödomstolen2014-01-16 av överklagatbeslut i
Länsstyrelsen gällande detaljplan för vandrarhempå fastighet Skaftö-Backa3:152 i Lysekils
kommun. Mark-och miljödomstolenavslåröverklagandet.(LKS 2011-345-214)

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 23 
 
AVSÄGELSE FRÅN UPPDRAG SOM ORDFÖRANDE I SERVICENÄMNDEN 
Dnr: LKS 2010-380-102 
 
Jan-Erik Larsson (Opol) har i en skrivelse 2014-01-16 avsagt sig uppdraget som ordförande i 
servicenämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Jan-Erik Larsson 2014-01-16 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att översända ärendet till valberedningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Jan-Erik Larsson 
Valberedningen 
Troman 
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§23

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG SOM ORDFÖRANDEI SERVICENÄMNDEN
Dnr: LKS 2010-380-102

Jan-Erik Larsson (Opol) har i en skrivelse 2014-01-16 avsagt sig uppdraget som ordförande i
servicenämnden.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Jan-Erik Larsson 2014-01-16

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt översända ärendet tillvalberedningen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt framföratackför det arbetesom nedlagts.

Beslutet skickastill

Jan-Erik Larsson
Valberedningen
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 24 
 
FYLLNADSVAL 
Dnr  LKS 2010-380-102 
 
Fyllnadsval som ersättare i kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden ska genomföras. 
 
Nominering 
 
Klas-Göran Henriksson (S): 
 
Ersättare i kommunstyrelsen – Sven-Gunnar Gunnarson (S) 
 
Ersättare i byggnadsnämnden – Siv Linnér (S) 
 
Ersättare i vård- och omsorgsnämnden – Ann-Mari Söderström (S) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ersättare t.o.m. 2014-12-31: 
 
Ersättare i kommunstyrelsen – Sven-Gunnar Gunnarson (S) 
 
Ersättare i byggnadsnämnden – Siv Linnér (S) 
 
Ersättare i vård- och omsorgsnämnden – Ann-Mari Söderström (S) 
 
Beslutet skickas till 
 
Resp. förtroendevald 
Nämndsekretariatet 
Byggnadsnämnden 
Troman 
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§24

FYLLNADSVAL
Dnr LKS 2010-380-102

Fyllnadsvalsom ersättare i kommunstyrelsen,byggnadsnämndenoch vård- och
omsorgsnämnden ska genomföras.

Nominering

Klas-GöranHenriksson (S):

Ersättare i kommunstyrelsen- Sven-GunnarGunnarson (S)

Ersättare i byggnadsnämnden- Siv Linnér (S)

Ersättare i vård- och omsorgsnämnden - Ann-Mari Söderström (S)

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt utse följande ersättare t.o.m. 2014-12-31:

Ersättare i kommunstyrelsen- Sven-GunnarGunnarson (S)

Ersättare i byggnadsnämnden- Siv Linnér (S)

Ersättare i vård- och omsorgsnämnden - Ann-Mari Söderström (S)

Beslutet skickastill

Resp. förtroendevald
Nämndsekretariatet
Byggnadsnämnden
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 25 
 
VAL TILL GEMENSAM LÖNENÄMND 
Dnr: LKS 2010-380-102 
 
Lysekils kommun skall utse två ordinarie ledamöter och två ersättare till gemensam 
lönenämnd med Munkedals och Sotenäs kommuner. 
 
Nominering 
 
Klas-Göran Henriksson (S): att utse Christina Gustafson (S), till ordinarie ledamot och 
Richard Åkerman (M), till ersättare. 
 
Yngve Larsson (FP): att utse Camilla Carlsson (FP), till ordinarie ledamot och Christer 
Hammarqvist (C), till ersättare. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ordinarie ledamöter och ersättare i gemensam 
lönenämnd t.o.m. 2014-12-31: 
 
Ordinarie ledamöter 
 
Christina Gustafson (S), Badvägen 3, 454 91 Brastad 
 
Camilla Carlsson (FP), Torpgatan 91, 453 40 Lysekil 
 
Ersättare 
 
Richard Åkerman (M), Klubbans väg 20, 451 78 Fiskebäckskil 
 
Christer Hammarqvist (C), Vrångebäck 415, 454 94 Brastad 
 
Beslutet skickas till 
 
Respektive förtroendevald 
Munkedals kommun 
Sotenäs kommun 
Personalenheten 
Troman 
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§25

VALTILLGEMENSAM LÖNENÄMND
Dnr: LKS 2010-380-102

Lysekilskommun skall utse två ordinarieledamöter och två ersättare tillgemensam
lönenämndmed Munkedals och Sotenäs kommuner.

Nominering

Klas-GöranHenriksson (S): att utse Christina Gustafson (S), tillordinarieledamot och
Richard Åkerman (M), tillersättare.

Yngve Larsson (FP): att utse CamillaCarlsson (FP),tillordinarieledamot och Christer
Hammarqvist (C), tillersättare.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt utse följande ordinarieledamöter och ersättare i gemensam
lönenämnd t.o.m. 2014-12-31:

Ordinarieledamöter

Christina Gustafson (S), Badvägen 3, 454 91 Brastad

CamillaCarlsson (FP),Torpgatan 91, 453 40 Lysekil

Ersättare

Richard Åkerman (M), Klubbans väg 20, 451 78 Fiskebäckskil

Christer Hammarqvist (C),Vrängebäck415, 454 94 Brastad

Beslutet skickastill

Respektive förtroendevald
Munkedals kommun
Sotenäs kommun
Personalenheten
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:


