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3-. KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdestid: 2014-03-27 Kl. 17.30-20.55

Lokal: Kommunfullmäktigessessionssal, Lysekilsstadshus

Beslutande

Se sid 2.

Tjänstemän: Övriga deltagande:

Lena Fischer, kommunchef
Ola Ingevaldson,administrativchef, sekr.

Paragrafer: 26-55

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

Ordförande:
....................

Justerare:

MarianneLarsson, §§ 26- 48 RolandKarlsson, §§
49-55

Eva Leandersson

Nämnd: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-03-27

Anslagsdatum: 2014-04-03

Bevis om tillkännagivandeav justering:

ANSLAG/BEVIS:

Förvaringsplats: Kommunledningskontoret
Justeringsdatum: 2014-04-03

Anslagets nedtagande: 2014-04-25
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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) 
Ann-Britt Jarnedal (LP) 
Klas-Göran Henriksson (S) 
Siv Linnér (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)  
Lars-Åke Olsson (FP) 
Margareta Lundqvist (S) 
Maria Forsberg (S) 
Britt-Marie Govik (FP) 
Elisabeth Åkerman (M) 
Anders C Nilsson (S) 
Per-Gunnar Ahlström (K) 
Siw Lycke (C) 
Fredrik Christensson (C) 
Tom Govik (FP) 
Inge Löfgren (FP) 
Marianne Larsson (FP) §§ 26- 
Bernt Ortner (S) 
Torbjörn Stensson (Obunden) 
Sven-Gunnar Gunnarsson (S) 
 

Ersättare 
 
Henry Hansen (S) 
Lars Björneld (FP) 

  
  
 
Vid uppropet var, av 41 utsedda kommunfullmäktige, 38 ordinarie ledamöter och 2 ersättare 
närvarande. 
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BESLUTANDE:

Ledamöter Ersättare

Ann-Charlotte Strömwall (FP) Henry Hansen (S)
Margareta Carlsson (S) Lars Björneld (FP)
Jan-OlofJohansson (S)
Roland Karlsson (FP)
CamillaCarlsson (FP)
Yngve Berlin (K)
Mats Karlsson (M)
Klaus Peters (M)
Ronald Rombrant (LP)
Ann-Britt Jarnedal (LP)
Klas-GöranHenriksson (S)
Siv Linnér (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)
Lars-ÅkeOlsson (FP)
Margareta Lundqvist (S)
Maria Forsberg (S)
Britt-MarieGovik (FP)
ElisabethÅkerman (M)
Anders C Nilsson (S)
Per-GunnarAhlström (K)
Siw Lycke (C)
FredrikChristensson (C)
Torn Govik (FP)
Inge Löfgren (FP)
Marianne Larsson (FP) §§ 26-
Bernt Ortner (S)
Torbjörn Stensson (Obunden)
Sven-GunnarGunnarsson (S)

Vid uppropet var, av 41 utsedda kommunfullmäktige,38 ordinarieledamöter och 2 ersättare
närvarande.
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 26 
 
NY ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Dnr: LKS 2010-379-101 
 
Länsstyrelsen har i beslut 2014-02-28 utsett Maria Mårtensson till ny ersättare i 
kommunfullmäktige för Folkpartiet efter Bert Jonasson. 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsen beslut 2013-02-28 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar anteckna länsstyrelsens beslut samt att hälsa Maria 
Mårtensson välkommen till kommunfullmäktige. 
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§26

NY ERSÄTTAREI KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dnr: LKS 2010-379-101

Länsstyrelsen har i beslut2014-02-28 utsett Maria Mårtensson tillny ersättare i
kommunfullmäktigeför Folkpartietefter Bert Jonasson.

Beslutsunderlag

Länsstyrelsen beslut2013-02-28

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaranteckna länsstyrelsens beslutsamt att hälsa Maria
Mårtensson välkommentillkommunf11llmäktige.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 27 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - BORT MED TRÅDLÖST BREDBAND OCH SMART-
PHONES 
Dnr: LKS 2013-70-005 
 
Ett medborgarförslag om att bl.a. montera ner samtliga trådlösa nätverk på skolor och andra 
kommunala arbetsplatser och ersätta dem med trådbundna anslutningar och förbjuda 
användning av smart-phones på alla offentliga platser har kommit in  
2013-02-24. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
och servicenämnden. 
 
I en tidigare inkommen skrivelse i samma ärende 2012-02-16 har frågeställaren fått svar från 
bl.a. från IT-enheten.  
 
Med anledning av det inkomna medborgarförslaget från samma frågeställare, har 
kommunledningskontoret tagit kontakt med IT-chefen i frågan. Yttrandet från IT-enheten är 
detsamma som lämnades till förslagställaren 2012. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2013-02-25 
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-03-21, § 36 
IT-enhetens tjänsteskrivelse 2012-02-20 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-20 
Ledningsutskottets protokoll 2014-02-12, § 32 
Kommunstyrelsen protokoll 2014-03-05, § 30 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad förvaltningarna anfört avslå 
medborgarförslaget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagställaren 
IT-nämnden 
IT-enheten 
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§ 27

MEDBORGARFÖRSLAG - BORT MED TRÅDLÖSTBREDBAND OCH SMART-
PHONES
Dnr: LKS 2013-70-005

Ett medborgarförslagom att b1.a. montera ner samtliga trådlösa nätverkpå skolor och andra
kommunalaarbetsplatseroch ersätta dem med trädbundnaanslutningaroch förbjuda
användningav smart-phonespå alla offentliga platser har kommit in
2013-02-24.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen
och servicenämnden.

I en tidigare inkommenskrivelse i samma ärende 2012-02-16 har frägeställarenfått svar från
b1.a. från IT-enheten.

Med anledningav det inkomnamedborgarförslagetfrån samma frågeställare, har
kommunledningskontorettagit kontakt med IT-chefen i frågan. Yttrandetfrån IT-enheten är
detsamma som lämnades tillförslagställaren2012.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2013-02-25
Kommunfullmäktigesprotokoll 2013-03-21,§ 36
IT-enhetens tjänsteskrivelse 2012-02-20

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-01-20
Ledningsutskottets protokoll 2014-02-12, § 32
Kommunstyrelsenprotokoll 2014-03-05, § 30

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad förvaltningarnaanfört avslå
medborgarförslaget.

Beslutet skickastill

Förslagställaren
IT-nämnden
IT-enheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 28 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT UPPLÅTA EN ELLER FLERA GÅNGTUNNLAR 
VID FRIDHEM MOT GULLMARSBADEN ALTERNATIVT TORPET FÖR LAGLIG 
GRAFFITI 
Dnr: LKS 2012-219-109 
 
Ett medborgarförslag har inkommit 2012-06-05 om att en eller flera av gångtunnlarna 
vid/runt Fridhem mot Gullmarsbaden/Torpet erbjuds för genomförande av laglig graffiti. 
 
I Lysekil har det tidigare funnits en laglig graffitivägg, denna återfanns vid den rivna 
fritidsgården på Slättegården. Ett eventuellt behov av en laglig graffitivägg kan fortfarande 
finnas och den kan i så fall lämpligen skapas i anslutning till en fritidsgård. Även 
bildningsnämnden anger i sitt yttrande att Lysekils kommun bör verka för att en ny laglig 
graffitivägg eller yta etableras i kommunen. 
 
Utvecklingsenheten anser att legalisering av graffiti i någon av de, i medborgarförslaget, 
nämnda gångtunnlarna inte är att föredra. Det bedöms då föreligga risk för att graffitin 
sprider sig i andra områden där det inte är legaliserat och istället förespråkas till exempel en 
av stödmurarna i anslutning till fritidsgården vid Gullmarsborg. Området och 
verksamheterna i och kring Gullmarsborg ligger dock inte inom utvecklingsenhetens 
ansvarsområde utan inom bildningsförvaltningen och fastighetsenheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2012-06-05 
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-08-30, § 135 
Bildningsnämndens yttrande 2013-04-09 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-03 
Ledningsutskottets protokoll 2014-02-12, § 24 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-05, § 31 
 
Yrkanden 
 
Yngve Berlin (K) och Håkan Smedja (V): bifall till medborgarförslaget. 
 
Torbjörn Stensson (obunden) och Inge Löfgren (MP): bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins m.fl. yrkande om bifall till 
medborgarförslaget. 
 
Propositioner 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins m.fl. 
yrkande om bifall till medborgarförslaget och finner, att kommunfullmäktige beslutar bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
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§28

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTUPPLÅTA EN ELLER FLERAGÅNGTUNNLAR
VID FRIDHEM MOT GULLMARSBADENALTERNATIVTTORPET FÖR LAGLIG
GRAFFITI
Dnr: LKS 2012-219-109

Ett medborgarförslaghar inkommit2012-06-05om att en eller fleraav gångtunnlarna
vid/runt Fridhemmot Gullmarsbaden/Torpeterbjuds för genomförandeav lagliggraffiti.

I Lysekilhar det tidigare funnits en lagliggraffitivägg,denna återfanns vid den rivna
fritidsgården på Slättegården. Ett eventuellt behovav en lagliggraffitiväggkan fortfarande
finnas och den kan i så fall lämpligen skapas i anslutningtillen fritidsgård. Aven
bildningsnämndenanger i sitt yttrande att Lysekilskommun bör verkaför att en ny laglig
graffitivägg eller yta etableras i kommunen.

Utvecklingsenhetenanser att legaliseringav graffiti i någon av de, i medborgarförslaget,
nämnda gångtunnlarnainte är att föredra. Det bedöms då föreligga risk för att graffitin
sprider sig i andra områden där det inte är legaliserat och istället förespråkas tillexempel en

av stödmurarna i anslutningtillfritidsgårdenvid Gullmarsborg. Området och
verksamheternai och kring Gullmarsborg ligger dock inte inom utvecklingsenhetens
ansvarsområdeutan inom bildningsförvaltningenoch fastighetsenheten.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2012-06-05
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-08-30, § 135
Bildningsnämndensyttrande 2013-04-09
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2014-02-03
Ledningsutskottets protokoll 2014-02-12, § 24
Kommunstyrelsensprotokoll 2014-03-05, § 31

Yrkanden

Yngve Berlin (K) och Håkan Smedja(V): bifalltillmedborgarförslaget.

Torbjörn Stensson (obunden) och Inge Löfgren (MP): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins m.fl.yrkandeom bifalltill
medborgarförslaget.

Propositioner

Ordföranden ställerproposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins m.fl.
yrkandeom bifalltillmedborgarförslagetoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifalla
kommunstyrelsens förslag.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till förvaltningens yttrande att anse 
medborgarförslaget besvarat. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Bildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutarmed hänvisningtillförvaltningens yttrande att anse

medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickastill

Förslagsställaren
Bildningsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunfullmäktige 2014-03-27  7 (35) 

 

     
Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 29 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT SE ÖVER MÖJLIGHETEN TILL EN NY 
SKOLBYGGNAD I ANSLUTNING TILL GRUNDSUNDS FÖRSKOLAS LOKALER 
Dnr: LKS 2013-214-291 
 
Fyra likalydande medborgarförslag har inkommit 2013-06-11 om att se över om 
möjligheterna finns till en ny skolbyggnad som byggs i anslutning till Grundsunds förskolas 
lokaler. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslagen till kommunstyrelsen 
och bildningsnämnden. 
 
Av bildningsnämndens yttrande framgår det att för tillfället finns det inga möjligheter att gå 
förslagsställarna till mötes då en utbyggnad av Grundsunds förskola fodrar en större 
investering.  
 
Med det rådande ekonomiska läget som kommunen befinner sig i finns i nuläget ingen 
möjlighet till en sådan investering, men att kommunen i framtiden beaktar förslaget vid en 
översyn av lokalanvändning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2013-06-11 
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-27, § 90 
Bildningsnämndens yttrande 2013-10-22 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-09 
Ledningsutskottets protokoll 2014-02-12, § 33 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-05, § 32 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad förvaltningarna anfört anse 
medborgarförslaget besvarad. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställarna 
Bildningsnämnden 
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§29

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTSE ÖVERMÖJLIGHET_I_ZNTILLEN NY
SKOLBYGGNADI ANSLUTNINGTILLGRUNDSUNDS FORSKOLAS LOKALER
Dnr: LKS 2013-214-291

Fyra likalydandemedborgarförslaghar inkommit2013-06-11om att se över om

möjligheternafinns tillen ny skolbyggnadsom byggs i anslutningtillGrundsunds förskolas
lokaler.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagentillkommunstyrelsen
och bildningsnämnden.

Avbildningsnämndensyttrande framgår det att för tillfälletfinns det inga möjligheteratt gå
förslagsställarnatillmötes då en utbyggnad av Grundsunds förskola fodrar en större
investering.

Med det rådande ekonomiska läget som kommunenbefinnersig i finns i nuläget ingen
möjlighettillen sådan investering,men att kommunen i framtidenbeaktarförslaget vid en

översyn av lokalanvändning.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2013-06-11
Kommunfullmäktigesprotokoll 2013-06-27,§ 90
Bildningsnämndensyttrande 2013-10-22
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-01-09
Ledningsutskottets protokoll 2014-02-12, § 33
Kommunstyrelsensprotokoll 2014-03-05, § 32

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad förvaltningarnaanfört anse

medborgarförslagetbesvarad.

Beslutet skickastill

Förslagsställarna
Bildningsnämnden

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 30 
 
MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE  
Dnr: LKS 2012-307-619 
 
Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21 föreslagit att 
kommunfullmäktige beslutar om att kommunen inrättar/erbjuder sommarskola för de elever 
i skolan som inte når målen och att dessa elever ska ges utökad undervisningstid om upp till 
20 dagar under sommaren. Den utökade undervisningstiden under sommaren ska gälla 
elever i årskurserna 6-9 samt gymnasieelever som inte blivit godkända i en eller flera kurser i 
årskurs 1, 2 och i mån av plats årskurs 3. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-08-30, § 139 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen, bildningsnämnden och Lysekil-Sotenäs gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnd. 
 
Av bildningsnämndens yttrande framgår bland annat att sommarskola under normala 
förhållanden skulle vara ett bra komplement till grundskolan, särskilt under de närmaste 
åren med höjda krav på godkända betyg för gymnasiebehörighet. Men ännu mer avgörande 
är dock att grundskolan i sin verksamhet har tillräckliga resurser för att fullfölja sitt uppdrag, 
där stöd ska ges i den omfattning som ger samtliga elever möjlighet att klara godkända betyg 
under de nio grundskoleåren.  
 
Av Lysekil- Sotenäs gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande anser man att 
förslaget om sommarskola är angeläget eftersom man redan idag kan se antalet elever som 
inte fullföljer sin utbildning ökar, får samlat betygsdokument eller tvingas gå ett fjärde år. 
Nämnden anser också att ”sommarskolan” kan byggas in i den dagliga verksamheten genom 
en samlad skoldag där stöd/läxhjälp erbjuds eleverna under hela läsåret. 
 
Med det rådande ekonomiska läget som kommunen befinner sig i finns i nuläget ingen 
möjlighet att införa sommarskola. Sommarskola kan bli ett bra komplement när kommunens 
finansiella situation har stärkts.  
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2012-08-31 
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-08-30, § 139 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 2013-02-07 
Bildningsnämndens yttrande 2013-04-09 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-08 
Ledningsutskottets protokoll 2014-02-12, § 31 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-05, § 33 
 
Yrkanden 
 
Kals-Göran Henriksson (S), Inge Löfgren (MP), Ann-Charlotte Strömwall (FP), Håkan 
Smedja (V), Jan-Olof Johansson (S), Yngve Berlin (K), Anders Nilsson (S), Emma Nohrén 
(MP) och Klas Mellgren (S): bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Fredrik Christensson (C), Mats Karlsson (M), Torbjörn Stensson (obunden), Ronald 
Rombrant (LP) och Thomas Falk (SP): avslag på kommunstyrelsens förslag. 
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§30

MOTION - EN SKOLATILLARBETE
Dnr: LKS 2012-307-619

Klas Mellgren (S) och Klas-GöranHenriksson (S) har in en motion 2012-08-21 föreslagit att

kommunfullmäktigebeslutarom att kommunen inrättar/erbjuder sommarskolaför de elever
i skolan som inte når målenoch att dessa elever ska ges utökad undervisningstidom upp till
20 dagar under sommaren. Den utökade undervisningstidenunder sommarenska gälla
elever i årskurserna 6-9 samt gymnasieeleversom inte blivit godkända i en eller flerakurser i
årskurs 1, 2 och i mån av plats årskurs 3.

Kommunfullmäktigebeslutade2012-08-30, § 139 att remittera motionen till
kommunstyrelsen,bildningsnämndenoch Lysekil-Sotenäsgymnasie-och
vuxenutbildningsnämnd.

Avbildningsnämndensyttrande framgårbland annat att sommarskolaunder normala
förhållandenskulle vara ett bra komplementtillgrundskolan, särskiltunder de närmaste
åren med höjda krav på godkända betyg för gymnasiebehörighet.Men ännu mer avgörande
är dock att grundskolan i sin verksamhethar tillräckligaresurser för att fullföljasitt uppdrag,
där stöd ska ges i den omfattningsom ger samtliga elever möjlighetatt klara godkändabetyg
under de nio gmndskoleåren.

AvLysekil-Sotenäs gymnasie-och vuxenutbildningsnämndensyttrande anser man att

förslaget om sommarskolaär angeläget eftersom man redan idag kan se antalet elever som

inte fullföljersin utbildningökar, får samlatbetygsdokumenteller tvingas gå ett fjärde år.
Nämnden anser också att "sommarskolan"kan byggas in i den dagligaverksamhetengenom
en samlad skoldag där stöd/läxhjälp erbjuds elevernaunder hela läsåret.

Med det rådande ekonomiska läget som kommunenbefinnersig i finns i nuläget ingen
möjlighetatt införa sommarskola.Sommarskolakan bli ett bra komplementnär kommunens
finansiellasituation har stärkts.

Beslutsunderlag

Motion 2012-08-31
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-08-30, § 139
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndensyttrande 2013-02-07
Bildningsnämndensyttrande 2013-04-09
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-01-08
Ledningsutskottets protokoll 2014-02-12, § 31
Kommunstyrelsensprotokoll 2014-03-05, § 33

Yrkanden

Kals-Göran Henriksson (S), Inge Löfgren (MP),Ann-Charlotte Strömwall (FP), Håkan
Smedja(V),Jan-OlofJohansson (S),Yngve Berlin (K),Anders Nilsson (S), Emma Nohrén
(MP) och Klas Mellgren (S): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

FredrikChristensson (C), Mats Karlsson (M), Torbjörn Stensson (obunden),Ronald
Rombrant (LP) och ThomasFalk (SP): avslag på kommunstyrelsens förslag.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på kommunstyrelsens förslag mot avslag. 
 
Propositioner 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner, att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Nej-röst för avslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 24 ja-röster och 16 nej-röster att bifalla 
kommunstyrelsens förslag (se omröstningsbilaga). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att 100 000 kronor tas från kommunens resultat. Dessa pengar 
delas lika mellan gymnasienämnden och bildningsnämnden. 
 
Beslutet skickas till 
 
Motionärerna 
Bildningsförvaltningen 
Gymnasieförvaltningen 
Ekonomienheten 
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Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag mot avslag.

Propositioner

Ordföranden ställerproposition på kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner, att
kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Nej -röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 24 ja-röster och 16 nej-röster att bifalla
kommunstyrelsens förslag (se omröstningsbilaga).

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt bifallamotionen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt 100 000 kronor tas från kommunens resultat. Dessa pengar
delas lika mellan gymnasienämndenoch bildningsnämnden.

Beslutet skickastill

Motionärerna
Bildningsförvaltningen
Gymnasieförvaltningen
Ekonomienheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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 NÄRVARO- / OMRÖSTNINGSLISTA 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 

NÄRV 

VOTERING 

§ 30 

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 X  X  

S Torsten Vikingson         Henry Hansen X X   

MP Emma Nohrén X X   

M Hans Nordlund X  X  

FP Håkan Möller                 Lars Björneld X X   

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 X  X  

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 X X   

FP Marianne Larsson X  X  

S Bernt Ortner X X   

S Sven-Gunnar Gunnarsson X X   

                  24        16  
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NÄRVARO-/ OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING
§ 30

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST

Obunden

Sven-GunnarGunnarsson

HHIHHIIHHIIHHHIIIIHHHHHHHIHHIIHIIIHIIHHHH IIHIIHHIIHIIIIHHHHIIIIIIIHIIHHIHHHIHHIIIIFP
S
S

FP

FP
K
M
M
LP
S

FP
C
S

MP
M
FP
S
V
K
S

FP
S
M
LP
SP
FP
S
S

FP
SD
M
S
K
C

FP
MP

S
FP
S
S

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 31 
 
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.  
 
Sveriges Kommuner och Landstingsstyrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag till 
bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna 
tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller 
senare. Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär, att de inte innehåller samma förmåner 
som i tidigare bestämmelser/reglementen för förtroendevalda. OPF-KL är indelat i 
omställningsstöd och pensionsbestämmelser. 
 
OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun. För att äga giltighet krävs ett 
lokalt antagande av bestämmelserna. 
 
Ärendet är under beredning i samarbete mellan kommunledningskontoret och 
personalenheten. Målsättningen är att beslut ska kunna fattas i ärendet under 1:a halvåret 
2014 och i god tid före nästa mandatperiod. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2014-01-30 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-24 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-05, § 35 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad kommunledningskontoret anfört 
anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till 
 
Motionären 
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§ 31

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.

Sveriges Kommuneroch Landstingsstyrelsehar den 20 oktober2013 antagit förslag till
bestämmelserom omställningsstöd och pension tillförtroendevalda (OPF-KL) för att kunna
tillämpaspå förtroendevaldasom nytillträderett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller
senare. Bestämmelsernaär helt nya, vilketinnebär, att de inte innehållersamma förmåner
som i tidigarebestämmelser/reglementenför förtroendevalda. OPF-KL är indelat i
omställningsstödoch pensionsbestämmelser.

OPF-KL är utformat för tillämpninghos respektive kommun. För att äga giltighetkrävs ett
lokalt antagande av bestämmelserna.

Ärendet är underberedningi samarbetemellan kommunledningskontoretoch
personalenheten. Målsättningenär att beslutska kunna fattas i ärendet under 1:a halvåret
2014 och i god tid före nästa mandatperiod.

Beslutsunderlag

Motion 2014-01-30
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-02-24
Kommunstyrelsensprotokoll 2014-03-05, § 35

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad kommunledningskontoretanfört
anse motionenbesvarad.

Beslutet skickastill

Motionären

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 32 
 
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. 
 
Med stöd av 2 kap. 9-10 §§ får kommunen ge ekonomiskt bidrag och annat stöd (partistöd) 
till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Fullmäktige ska besluta 
om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte utformas så att det 
otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. 
 
Gällande regler för partistöd i Lysekils kommun beslutades av kommunfullmäktige som en 
del i beslut om budget för år 2009. Enligt dessa ska ett grundstöd utbetalas per parti på 
5 000 kronor och 8 000 kronor per mandat, dock lägst 30 000 kronor per parti samt att 
partistödet ska justeras med prisbasbeloppets förändringar. Den totala kostnaden för 
partistöd uppgår år 2014 till 466,2 tkr. 
 
Som framgår ovan har nuvarande regler tillämpats under 6 år. När reglerna fastställdes 
bestod fullmäktige av 41 ledamöter. Fullmäktige har inför kommande mandatperiod beslutat 
att minska antalet ledamöter från 41 till 31. 
 
Riksdagen har nyligen beslutat om ett antal ändringar och tillägg i kommunallagen. Dessa 
berör bl.a. partistödet. 2 kap. 9-10 §§ kompletteras och en ny § 11 tillförs som anger att 
fullmäktige årligen ska fatta beslut om att betala ut partistöd och att mottagaren årligen ska 
redovisa hur partistödet har använts. 
 
Ändringarna i kommunallagen om partistödet träder i kraft i oktober 2014. SKL kommer i 
cirkulär inom den närmaste tiden att utfärda anvisningar för hanteringen av den nya 
lagstiftningen i kommunerna. 
 
På dessa grunder finner kommunledningskontoret, att en översyn av regelverket för det 
partistöd som lämnas av kommunen är nödvändig att genomföra. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2014-01-30 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-24 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-05, § 34 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad kommunledningskontoret anfört 
anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till 
 
Motionären 
 
  

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2014-03-27 12 (35)

§32

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.

Med stöd av 2 kap. 9-10 §§ får kommunen ge ekonomisktbidragoch annat stöd (partistöd)
tillde politiskapartier som är representerade i kommunf11llmäktige.Fullmäktige ska besluta
om partistödets omfattningoch formernaför det. Stödet får inte utformas så att det
otillbörligtgynnar eller missgynnar ett parti.

Gällande regler för partistöd i Lysekilskommunbeslutadesav kommunfullmäktigesom en

del i beslutom budget för år 2009. Enligt dessa ska ett grundstöd utbetalasper parti på
5 000 kronor och 8 000 kronor per mandat, dock lägst 30 000 kronorper parti samt att
partistödet ska justeras med prisbasbeloppetsförändringar. Den totala kostnaden för
partistöd uppgår år 2014 till466,2 tkr.

Som framgår ovan har nuvarande regler tillämpatsunder 6 år. När reglernafastställdes
bestod fullmäktige av 41 ledamöter. Fullmäktigehar inför kommandemandatperiodbeslutat
att minska antalet ledamöter från 41 till31.

Riksdagen har nyligenbeslutatom ett antal ändringaroch tillägg i kommunallagen.Dessa
berörbl.a. partistödet. 2 kap. 9-10 §§ kompletterasoch en ny § 11 tillförs som anger att
fullmäktige årligen ska fatta beslutom att betalaut partistöd och att mottagaren årligen ska
redovisa hur partistödet har använts.

Ändringarnai kommunallagenom partistödet träder i kraft i oktober2014. SKL kommer i
cirkulär inom den närmaste tiden att utfärda anvisningarför hanteringen av den nya
lagstiftningeni kommunerna.

På dessa grunder finnerkommunledningskontoret,att en översyn av regelverket för det
partistöd som lämnas av kommunen är nödvändig att genomföra.

Beslutsunderlag

Motion 2014-01-30
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-02-24
Kommunstyrelsensprotokoll 2014-03-05, § 34

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad kommunledningskontoretanfört
anse motionenbesvarad.

Beslutet skickastill

Motionären

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 33 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM NYA BESLUT OCH ATTESTREGLER INFÖRS FÖR 
KOMMUNALRÅDEN, SOM REGLERAR FÖRHÅLLANDET MELLAN POLITIKER 
OCH TJÄNSTEMÄN  
Dnr: LKS 2014-83-109 
 
Ett medborgarförslag har kommit in 2014-02-20 om att nya besluts- och attestregler införs 
för kommunalråden, som reglerar förhållandet mellan politiker och tjänstemän. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2014-02-20 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagställaren 
Kommunstyrelsen 
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§33

MEDBORGARFÖRSLAGOM NYA BESLUT OCH ATTESTREGLERINFÖRS FÖR
KOMMUNALRÅDEN,SOM REGLERARFÖRHÅLLANDETMELLAN POLITIKER
OCH TJÄNSTEMÄN
Dnr: LKS 2014-83-109

Ett medborgarförslaghar kommit in 2014-02-20 om att nya besluts-och attestregler införs
för kommunalråden, som reglerarförhållandetmellan politikeroch tjänstemän.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-02-20

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandets beslut.

Beslutet skickastill

Förslagställaren
Kommunstyrelsen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 34 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM BEGRÄNSNINGSREGLER FÖR ERSÄTTNING I 
KOMMUNALA STYRELSER OCH NÄMNDER 
Dnr: LKS 2014-84-104 
 
Ett medborgarförslag har inkommit 2014-02-20 om att begränsningsregel införs för 
ersättning i kommunala styrelser och nämnder, med speciell tonvikt på 
kommunalrådsbefattningar. Regeln innebär att endast ersättning för förlorad arbetsinkomst 
ska ersättas. Personer som redan har inkomst från annan verksamhet eller pension ska inte 
ha rätt till ersättning. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2014-03-20 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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§34

MEDBORGARFÖRSLAGOM BEGRÄNSNINGSREGLERFÖR ERSÄTTNINGI
KOMMUNALASTYRELSEROCH NAMNDER
Dnr: LKS 2014-84-104

Ett medborgarförslaghar inkommit2014-02-20 om att begränsningsregelinförs för
ersättning i kommunalastyrelser och nämnder, med speciell tonviktpå
kommunalrådsbefattningar.Regeln innebäratt endast ersättning för förlorad arbetsinkomst
ska ersättas. Personer som redan har inkomst från annan verksamheteller pension ska inte
ha rätt tillersättning.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-03-20

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandets beslut.

Beslutet skickastill

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 35 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM FRAMTAGNING AV EN STRATEGISK OCH 
LÅNGSIKTIG PLAN SOM UNDERLAG FÖR KOMMUNENS UTVECKLING  
Dnr: LKS 2014-85-100 
 
Ett medborgarförslag har inkommit 2014-02-20 om framtagning av en strategisk och 
långsiktig plan som underlag för kommunens utveckling. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2014-03-20 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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§35

MEDBORGARFÖRSLAGOM FRAMTAGNINGAVEN STRATEGISKOCH
LÅNGSIKTIG PLAN SOM UNDERLAGFOR KOMMUNENS UTVECKLING
Dnr: LKS 2014-85-100

Ett medborgarförslaghar inkommit2014-02-20 om framtagningav en strategisk och
långsiktigplan som underlag för kommunensutveckling.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-03-20

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandets beslut.

Beslutet skickastill

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 36 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM BEGRÄNSNINGSREGLER FÖR KOMMUNALA 
POLITISKA UPPDRAG I KOMMUNSTYRELSEN OCH KOMMUNFULLMÄKTIGE  
Dnr: LKS 2014-86-104 
 
Ett medborgarförslag har inkommit 2014-02-20 om begränsningsregel för kommunala 
politiska uppdrag i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Regeln innebär att 
uppdragstiden begränsas till max tre mandatperioder. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2014-03-20 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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§ 36

MEDBORGARFÖRSLAGOM BEGRÄNSNINGSREGLERFÖR KOMMUNALA
POLITISKAUPPDRAG I KOMMUNSTYRELSENOCH KOMMUNFULLMAKTIGE
Dnr: LKS 2014-86-104

Ett medborgarförslaghar inkommit2014-02-20 om begränsningsregelför kommunala
politiskauppdrag i kommunstyrelsenoch kommunf11llmäktige.Regeln innebär att
uppdragstidenbegränsastillmax tre mandatperioder.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-03-20

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandets beslut.

Beslutet skickastill

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 37 
 
MOTION - UTRED FÖRUTSÄTTNINGARNA ATT INFÖRA FRIA 
KOLLEKTIVTRAFIKRESOR FÖR PENSIONÄRER MED LIKA REGLER I HELA 
REGIONEN 
Dnr:  LKS 2014-73-531  
 
Roland Karlsson (FP) har i en motion 2014-02-07 föreslagit att Lysekils kommun söker 
samarbete med Fyrbodal kommunalförbund för att gemensamt göra en begäran till Västra 
Götalandsregionen, om att utreda möjligheterna att införa fria kollektivtrafikresor med lika 
regelverk i hela regionen. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Roland Karlsson (FP) motion 2014-02-07. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Motionären 
Kommunstyrelsen 
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§37

MOTION - UTREDFÖRUTSÄTTNINGARNAA'IT INFÖRA FRIA
KOLLEKTIVTRAFIKRESORFÖR PENSIONÄRERMED LIKA REGLER 1 HELA
REGIONEN
Dnr: LKS 2014-73-531

Roland Karlsson (FP) har i en motion 2014-02-07 föreslagit att Lysekilskommun söker
samarbetemed Fyrbodal kommunalförbundför att gemensamt göra en begärantillVästra
Götalandsregionen,om att utreda möjligheternaatt införa fria kollektivtrafikresormed lika
regelverk i hela regionen.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Roland Karlsson (FP) motion 2014-02-07.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandets beslut.

Beslutet skickastill

Motionären
Kommunstyrelsen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 38 
 
MOTION - NU ÄR DET DAGS ATT UPPMÄRKSAMMA LYSEKILS HISTORISKA 
VAGGA I GAMLESTAN, NORRA HAMNEN OCH PÅ SKEPPSHOLMEN 
Dnr:  LKS 2014-87-869  
 
Roland Karlsson (FP) och Ann-Charlotte Strömwall (FP) har i en motion 2014-02- 21 att 
Lysekils kommun gör ett grundläggande dokumentation som beskriver den historiska 
utvecklingen av Gamlestan, Norra Hamnen och Skeppsholmen såväl vad gäller områdens 
industrihistoria som förhållandena för de människor som verkade och bodde i områdena. 
 
Att den historiska utvecklingen i området fysisk ställs ut permanent tillsammans med den 
skänkta propellern i Norra hamnen. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen och 
bildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Roland Karlsson och Ann-Charlotte Strömwalls motion 2014-02-07. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Motionärerna   
Kommunstyrelsen 
Bildningsnämnden 
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§ 38

MOTION - NU ÄR DET DAGS ATTUPPMÄRKSAMMALYSEKILSHISTORISKA
VAGGA I GAMLESTAN, NORRA HAMNEN OCH PÅ SKEPPSHOLMEN
Dnr: LKS 2014-87-869

Roland Karlsson (FP) och Ann-Charlotte Strömwall (FP) har i en motion 2014-02- 21 att
Lysekilskommun gör ett grundläggandedokumentationsom beskriverden historiska
utvecklingenav Gamlestan, Norra Hamnen och Skeppsholmen såväl vad gäller omrädens
industrihistoriasom förhållandenaför de människor som verkadeoch bodde i områdena.

Att den historiskautvecklingen i området fysisk ställs ut permanent tillsammansmed den
skänktapropellern i Norra hamnen.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsenoch
bildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Roland Karlsson och Ann-Charlotte Strömwalls motion 2014-02-07.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandets beslut.

Beslutet skickastill

Motionärerna
Kommunstyrelsen
Bildningsnämnden

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 39 
 
MOTION - FRAMTIDEN HOTAD FÖR FÖRENINGEN L. LAURIN FLAGGSKEPP 
BOGSERBÅTEN "HARRY" 
Dnr: LKS 2014-102-871 
 
Roland Karlsson (FP) har i en motion 2014-03-07 att Lysekils kommun upplåter del av 
Anderssons kaj till föreningen L. Laurin och Bogserbåten ”Harry” utan kostnad. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Roland Karlsson motion 2014-03-07. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Motionären   
Kommunstyrelsen 
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§ 39

MOTION - FRAMTIDENHOTADFÖR FÖRENINGEN L. LAURINFLAGGSKEPP
BOGSERBÅTEN"HARRY"
Dnr: LKS 2014-102-871

Roland Karlsson (FP) har i en motion 2014-03-07att Lysekilskommun upplåter del av

Anderssons kaj tillföreningen L. Laurinoch Bogserbäten "Harry" utan kostnad.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Roland Karlsson motion 2014-03-07.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandets beslut.

Beslutet skickastill

Motionären
Kommunstyrelsen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 40 
 
MOTION – BO OCH HANDLA I LYSEKILS KOMMUN – EN FRAMTIDSFRÅGA 
FÖR VÅR BYGD 
Dnr: LKS 2014-135-149 
 
Roland Karlsson (FP) har i en motion 2014-03-24 att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
skyndsamt utreda förutsättningarna och presentera en handlingsplan för utveckling av 
handeln i Lysekils kommun och att Lysekils kommun från och med sommaren 2014 inför fri 
parkering. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Roland Karlsson motion 2014-03-24 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Motionären   
Kommunstyrelsen 
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§ 40

1VI__OTION - BO OCH HANDLA I LYSEKILSKOMMUN - EN FRAMTIDSFRÅGA
FORVÅRBYGD
Dnr: LKS 2014-135-149

Roland Karlsson (FP) har i en motion 2014-03-24att kommunstyrelsen får i uppdrag att

skyndsamtutreda förutsättningarnaoch presentera en handlingsplanför utvecklingav

handeln i Lysekilskommun och att Lysekilskommun från och med sommaren 2014 inför fri
parkering.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Roland Karlsson motion 2014-03-24

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandets beslut.

Beslutet skickastill

Motionären
Kommunstyrelsen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 41 
 
MOTION OM ATT BYGGA EN CYKELBANA MELLAN LYSEKIL OCH BRASTAD 
Dnr: LKS 2014-153-312 
 
Inge Löfgren (MP) har i en motion 2014-03-25 yrkat på att Lysekils kommun prioriterar en 
snabb och säker cykelbana utmed väg 162 mellan Lysekil och Brastad. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Inge Löfgren motion 2014-03-25 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Motionären   
Kommunstyrelsen 
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§41

MOTION OM ATTBYGGAEN CYKELBANAMELLAN LYSEKILOCH BRASTAD
Dnr: LKS 2014-153-312

Inge Löfgren (MP) har i en motion 2014-03-25yrkatpå att Lysekilskommun prioriterar en

snabb och säker cykelbanautmed väg 162 mellan Lysekiloch Brastad.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Inge Löfgren motion 2014-03-25

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandets beslut.

Beslutet skickastill

Motionären
Kommunstyrelsen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 42 
 
MOTION – SKAFTÖS ELNÄT BÖR INGÅ I LEVA AB:S ANSVAR 
Dnr: LKS 2014-156-107 
 
Lars Björneld (FP) har i en motion 2014-03-27 att LEVA får i uppdrag att undersöka 
möjligheten till förhandling med Vattenfall om elkoncessionen för Skaftö. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen och LEVA i 
Lysekil AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Lars Björnelds motion 2014-03-27 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Motionären   
Kommunstyrelsen 
LEVA i Lysekil AB 
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§42

MOTION - SKAFTÖSELNÄT BÖR INGÅ 1 LEVAAB:SANSVAR
Dnr: LKS 2014-156-107

Lars Björneld (FP) har i en motion 2014-03-27att LEVA får i uppdrag att undersöka
möjligheten tillförhandling med Vattenfallom elkoncessionenför Skaftö.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsenoch LEVA i
LysekilAB.

Beslutsunderlag

Lars Björnelds motion 2014-03-27

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandets beslut.

Beslutet skickastill

Motionären
Kommunstyrelsen
LEVA i LysekilAB

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 43 
 
MOTION OM GIFTFRI VARDAG 
Dnr: LKS 2014-155-426 
 
Fredrik Christensson (C) och Siw Lycke (C) har i en motion 2014-03-27 att uppdra till 
kommunstyrelsen ta fram en åtgärdsplan för förskola, grundskola och gymnasieskola för att 
inventera eventuell förekomst av produkter och material som innehåller miljögifter samt 
ersätta giftiga material med giftfritt material samt att använda krav på giftfria produkter i all 
offentlig upphandling. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen, 
bildningsnämnden och Lysekil-Sotenäs gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Fredrik Christensson och Siw Lycke motion 2014-03-27 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Motionärerna    
Kommunstyrelsen 
Bildningsnämnden 
Lysekil-Sotenäs gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd 
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§43

MOTION OM GIFTFRIVARDAG
Dnr: LKS 2014-155-426

FredrikChristensson (C) och Siw Lycke (C) har i en motion 2014-03-27att uppdra till
kommunstyrelsen ta fram en ätgärdsplan för förskola, grundskolaoch gymnasieskolaför att
inventera eventuell förekomst av produkter och material som innehållermiljögiftersamt
ersätta giftiga material med giftfrittmaterial samt att användakrav på giftfriaprodukter i all
offentlig upphandling.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen,
bildningsnämndenoch Lysekil-Sotenäsgymnasie-och vuxenutbildningsnämnd.

Beslutsunderlag

FredrikChristensson och Siw Lycke motion 2014-03-27

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandes beslut.

Beslutet skickastill

Motionärerna
Kommunstyrelsen
Bildningsnämnden
Lysekil-Sotenäsgymnasie-och vuxenutbildningsnämnd

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 44 
 
DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER, EVENSÅS 1:134 M.FL., ÖSTERSIDAN, 
LYSEKILS KOMMUN  
Dnr: LKS 2011-480-214 
 
Planområdet ligger i nordöstra delen av Östersidan på Skaftö och utgörs av bostads-
fastigheten Evensås 1:134 samt en mindre del av fastigheten Evensås 1:4. Fastigheten 
innehåller idag en bostadsfastighet. I detaljplanen prövas om det kan tillkomma fyra nya 
tomter för friliggande bostadshus utformade för helårsanvändning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-21, med bilagor. 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-05, § 19 
 
Yrkanden 
 
Lars Björneld (FP) och Thomas Falk (SP): bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900) 
anta detaljplan för bostäder, Evensås 1:134 m.fl. Östersidan, upprättad 2013-12-18. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planenheten 
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§ 44

DETALJPLANFÖR BOSTÄDER,EVENSÅS 1:134 M.FL.,ÖSTERSIDAN,
LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2011-480-214

Planområdet ligger i nordöstra delen av Östersidan på Skaftö och utgörs av bostads-
fastigheten Evensås 1:134 samt en mindre del av fastigheten Evensås 1:4. Fastigheten
innehålleridag en bostadsfastighet. I detaljplanenprövas om det kan tillkommafyra nya
tomter för friliggandebostadshus utformade för helårsanvändning.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2014-02-21, med bilagor.
Kommunstyrelsensprotokoll 2014-03-05, § 19

Yrkanden

Lars Björneld (FP) och ThomasFalk (SP): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt i enlighet med 5_kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900)
anta detaljplan för bostäder, Evensås 1:134 m.fl.Ostersidan, upprättad 2013-12-18.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planenheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 45 
 
ENTLEDIGANDE AV LYSEKILS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA I DEN 
GEMENSAMMA SERVICENÄMNDEN 
Dnr: LKS 2014-12-100 
 
Frågan om ordförandeskapet för de gemensamma nämnderna har diskuterats i 
kommunalråd/oppositionsråd/kommunchefsgruppen. Gruppen föreslog att den 
gemensamma servicenämnden skulle namnändras till IT-nämnd samt att värdkommunen 
skall ha ordförandeskapet. Man var också överens om att IT-nämnden ska bestå av politiker 
och inte som tidigare vara en ”tjänstemannanämnd.” 
 
Kommunfullmäktige i Lysekils kommun beslutade 2014-01-30, § 7, att den gemensamma 
servicenämnden skulle namnändras till gemensam IT-nämnd. Kommunfullmäktige 
beslutade samtidigt att godkänna de föreslagna revideringarna av reglementet för den 
gemensamma IT-nämnden. Kommunfullmäktige beslutade också att föreslagna förändringar 
skulle träda i kraft fr.o.m. 2014-04-01. 
 
För att möjliggöra de beslutade förändringarna i reglementet samt att IT-nämnden ska bestå 
av politiker måste kommunfullmäktige besluta att entlediga samtliga i en nämnd med stöd av 
4 kap. 10a§ i kommunallagen (KL). Därefter kan respektive fullmäktige förrätta nyval till IT-
nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-26 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-05, § 37 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till 4 kap. 10a§ i kommunallagen (KL) 
återkalla uppdragen för Lysekils kommuns förtroendevalda i den gemensamma 
servicenämnden per 2014-03-31. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förtroendevalda i servicenämnden 
Munkedals kommun 
Sotenäs kommun 
IT-chefen 
Troman 
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§45

ENTLEDIGANDE AVLYSEKJLSKOMMUNS FÖRTROENDEVALDAI DEN
GEMENSAMMASERVICENAMNDEN
Dnr: LKS 2014-12-100

Frågan om ordförandeskapet för de gemensammanämndernahar diskuterats i
kommunalråd/oppositionsråd/kommunchefsgruppen.Gruppen föreslog att den
gemensammaservicenämnden skulle namnändrastillIT-nämnd samt att värdkommunen
skall ha ordförandeskapet. Man var också överens om att IT-nämnden ska beståav politiker
och inte som tidigarevara en "tjänstemannanämnd."

Kommunfullmäktigei Lysekilskommun beslutade2014-01-30, § 7, att den gemensamma
servicenämnden skulle namnändrastillgemensam IT-nämnd. Kommunfullmäktige
beslutadesamtidigt att godkänna de föreslagnarevideringarnaav reglementetför den
gemensamma IT-nämnden. Kommunfullmäktigebeslutadeockså att föreslagnaförändringar
skulle träda i kraft fr.o.m. 2014-04-01.

För att möjliggörade beslutadeförändringarnai reglementetsamt att IT-nämnden ska bestå
av politikermåste kommunfullmäktigebeslutaatt entlediga samtliga i en nämnd med stöd av

4 kap. 10a§ i kommunallagen(KL). Därefter kan respektive fullmäktige förrätta nyval till IT-
nämnden.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-02-26
Kommunstyrelsensprotokoll 2014-03-05, § 37

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till4 kap. 10a§ i kommunallagen(KL)
återkallauppdragen för Lysekilskommuns förtroendevalda i den gemensamma
servicenämndenper 2014-03-31.

Beslutet skickastill

Förtroendevalda i servicenämnden
Munkedals kommun
Sotenäs kommun
IT-chefen
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 46 
 
REDOVISNING AV MEDBORGARFÖRSLAG SOM KOMMUNFULLMÄKTIGE 
HAR LÄMNAT TILL ANDRA NÄMNDER OCH STYRELSER FÖR BESVARANDE 
 
Kommunledningskontoret redovisar förteckning över besvarade medborgarförslag som 
kommunfullmäktige har överlämnat till andra nämnder och styrelser för besvarande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning över besvarade medborgarförslag. 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-05, § 36 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige antecknar redovisningen. 
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§46

REDOYISNINGAVMEDBORGiXRFÖRSLAGSOM KOMMUNIfULLMÄKTIGE
HAR LAMNATTILLANDRA NAMNDEROCH STYREISERFOR BESVARANDE

Kommunledningskontoretredovisar förteckning över besvarademedborgarförslagsom

kommunfullmäktigehar överlämnattillandra nämnder och styrelser för besvarande.

Beslutsunderlag

Förteckning över besvarademedborgarförslag.
Kommunstyrelsensprotokoll 2014-03-05, § 36

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigeantecknar redovisningen.

Justerare: Utdragsbestyrkande:



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunfullmäktige 2014-03-27  27 (35) 

 

     
Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 47 
 
INTERPELLATION FRÅN RONALD ROMBRANT (LP) - HUR SER PROCESSEN 
UT NÄR LYSEKILS KOMMUN REKRYTERAR 
Dnr: LKS 2014-138-022 
 
Ronald Rombrant har i en interpellation 2014-03-24 ställt följande frågor till individ- och 
myndighetsnämndens ordförande samt vård- och omsorgsnämndens ordförande:  
 

1. Hur har ni resonerat när det gäller dessa rekryteringar? 
 
2. Hur har det gått till (hur ser processen ut) när ni har fattat beslut om dessa 

rekryteringar?  
 
Lysekils kommun annonserar efter två chefer, en till individ- och myndighetsnämnden, en till 
vård- och omsorgsförvaltningen.  
 
I annonsen står: "Framtida ansvarsfördelning mellan verksamheterna vård- och omsorg 
respektive individ och myndighet kommer att utredas under våren 2014."  
 
Detta kan enligt annonsen betyda att tjänsterna omvandlas till chef för socialförvaltningen 
tillika chef för verksamheten individ- och myndighetsnämnden respektive vård- och 
omsorgsförvaltningen. Alltså, den som söker kan bli chef för endera 50 medarbetare eller 625 
medarbetare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ronald Rombrants interpellation 2014-03-24. 
 
Ordföranden meddelar, att interpellationen kommer att besvaras på nästkommande 
sammanträde. 
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§47

INTE3PELLATIONFRÅN RONALDROMBRANT (LP) - HUR SER PROCESSEN
UT NAR LYSEKILSKOMMUN REKRYTERAR
Dnr: LKS 2014-138-022

Ronald Rombranthar i en interpellation 2014-03-24ställt följandefrågor till individ-och
myndighetsnämndensordförande samt vård- och omsorgsnämndens ordförande:

1. Hur har ni resoneratnär det gäller dessa rekryteringar?

2. Hur har det gått till (hur ser processen ut) när ni har fattatbeslutom dessa
rekryteringar?

Lysekilskommun annonserar efter två chefer, en till individ-och myndighetsnämnden,en till
vård- och omsorgsförvaltningen.

I annonsen står: "Framtidaansvarsfördelning mellan verksamheternavård- och omsorg
respektive individoch myndighetkommer att utredas under våren 2014."

Detta kan enligt annonsen betydaatt tjänsterna omvandlastillchef för socialförvaltningen
tillikachef för verksamhetenindivid-och myndighetsnämndenrespektivevård- och
omsorgsförvaltningen.Alltså, den som söker kan bli chef för endera 50 medarbetareeller 625
medarbetare.

Beslutsunderlag

Ronald Rombrants interpellation 2014-03-24.

Ordföranden meddelar, att interpellationenkommer att besvaraspå nästkommande
sammanträde.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 48 
 
FRÅGA FRÅN RONALD ROMBRANT OM DETALJPLANEPROCESS KRING 
GAMLA IDROTTSHALLEN 
Dnr: LKS 2014-147-219 
 
Ronald Rombrant (LP) har i fråga till kommunstyrelsens ordförande ställt följande frågor 
kring en ev. detaljplaneprocess kring Gamla idrottshallen: 
 

1. Hur har ni i kommunstyrelsens ledningsutskott resonerat när ni beordrar fram en 
detaljplaneprocess innan beslut har fattats om att avveckla Gamla idrottshallen? 

2. Det cirkulerar rykten om att det finns exploatörer med i bakgrunden som beställt 
nämnda detaljplaneförändring. Dementerar du att så är fallet? 

 
Kommunstyrelsens ordförande Mats Karlsson (M) lämnar följande svar: 
 
Kommunstyrelsen fullföljer kommunfullmäktiges beslut från juni 2011 att utreda en 
försäljning av Gamla idrottshallen och vill samtidigt att den framtida användningen och 
lämpligheten av denna prövas i en detaljplan. 
 
Kommunstyrelsens ordförande dementerar på det bestämdaste de rykten som cirkulerar. 
 
Ronald Rombrant tackar för svaret. 
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§ 48

FRÅGA FRÅN RONALDROMBRANT OM DETALJPLANEPROCESSKRING
GAMLA IDROTTSHALLEN
Dnr: LKS 2014-147-219

Ronald Rombrant (LP) har i fråga tillkommunstyrelsens ordförande ställt följandefrågor
kring en ev. detaljplaneprocesskring Gamla idrottshallen:

1. Hur har ni i kommunstyrelsens ledningsutskott resoneratnär ni beordrarfram en

detaljplaneprocess innan besluthar fattats om att avvecklaGamla idrottshallen?
2. Det cirkulerarrykten om att det finns exploatörer med i bakgrunden som beställt

nämnda detaljplaneförändring.Dementerardu att så är fallet?

Kommunstyrelsens ordförande Mats Karlsson (M) lämnar följandesvar:

Kommunstyrelsenfullföljerkommunfullmäktigesbeslutfrån juni 2011 att utreda en

försäljning av Gamla idrottshallen och villsamtidigt att den framtida användningenoch
lämpligheten av denna prövas i en detaljplan.

Kommunstyrelsens ordförande dementerarpå det bestämdastede rykten som cirkulerar.

Ronald Rombrant tackarför svaret.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 49 
 
INTERPELLATION FRÅN RONALD ROMBRANT (LP) - EKONOMIN I LYSEKILS 
KOMMUN OBESVARADE FRÅGOR EFTER SKLS 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 skattebetalare 
betalar närmare en miljon mer per vecka än man gör i jämförbara kommuner?  

3. Ett flertal diagram som visades den 10/1 väckte många frågor, där många frågade 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 
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-01-30, § 18 
 
Kommunstyrelsens ordförande Mats Karlsson lämnar följande svar: 
 

1. De kommunala bolagen har under dessa år investerat stora summor i olika objekt. 

Som exempel kan nämnas fjärrvärme, vindkraft, vatten och avlopp, byggnader och 

bostäder, totalt ca 400 mnkr. Kommunens skuld har inte förvärrats utan 

amorteringar har skett med 21 mnkr och är idag 229,1 mnkr. Amorteringen 2013 var 

15 mnkr. 

 
2. Ekonomiskt ansvarstagande och god ordning i kommunens ekonomi är en 

förutsättning för hög kvalitet i den gemensamma välfärden. Respekt för skattemedlen 

är central och kommunen bör i alla delar av arbetet sträva efter att ge medborgarna 

valuta för pengarna. Detta i sin tur förutsätter tydligt kommunalt självstyre och att 

staten tillämpar finansieringsprincipen, d.v.s. att reformer som staten genomför 

också skall finansieras fullt ut av staten. 

 

3. Ett återkopplingsmöte är inte planerat. Samtliga partier kommer inte att ges 

närvarorätt vid budgetberedningens möten under våren 2014 utan information 

kommer att lämnas i särskild ordning. 
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§49

INTERPELLATIONFRÅN RONALDROMBRANT (LP) - EKONOMIN I LYSEKILS
KOMMUN OBESVARADEFRÅGOR EFTERSKLS 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 Lysekilsskattebetalare
betalarnärmare en miljon mer per vecka än man gör i jämförbara kommuner?

3. Ett flertal diagram som visades den 10/1 väckte många frågor, där många frågade 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
Kommunfullmäktigesprotokoll 2014-01-30, § 18

Kommunstyrelsensordförande Mats Karlsson lämnar följandesvar:

1. De kommunalabolagen har under dessa år investerat stora summor i olikaobjekt.
Som exempel kan nämnas fjärrvärme, vindkraft,vatten och avlopp, byggnader och
bostäder, totalt ca 400 mnkr. Kommunens skuld har inte förvärrats utan

amorteringar har skett med 21 mnkr och är idag 229,1 mnkr.Amorteringen 2013 var

15 mnkr.

2. Ekonomisktansvarstagandeoch god ordning i kommunens ekonomi är en

förutsättning för hög kvalitet i den gemensammavälfärden. Respekt för skattemedlen
är central och kommunenbör i alla delar av arbetetsträva efter att ge medborgarna
valuta för pengarna. Detta i sin tur förutsätter tydligtkommunaltsjälvstyreoch att
staten tillämparfinansieringsprincipen,d.v.s. att reformer som staten genomför
också skall finansierasfullt ut av staten.

3. Ett återkopplingsmöteär inte planerat. Samtliga partier kommer inte att ges
närvarorättvid budgetberedningensmöten under våren 2014 utan information
kommer att lämnas i särskildordning.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 50 
 
ANMÄLNINGSÄRENDE  
 
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende: 
 
Lagakraftbevis för detaljplan Norra Hamnen restaurang, Kronberget 1:209 m.fl.  
(LKS 2012-64-214) 
 
Lagakraftbevis för detaljplan Räkbodarna, del av Södra Hamnen 1:115 m.fl.  
(LKS 2011-103-214) 
 
Protokoll från Svea Hovrätt, mark- och miljödomstolen 2014-02-21. Mark- och 
miljödomstolen meddelar prövningstillstånd för ärendet ändring av vattentornet i 
Rågårdsvik. 
 
Protokollsutdrag från Munkedals kommun gällande namnbyte och revidering av reglemente 
för gemensam IT-nämnd (LKS 2014-12-100) 
 
Protokollsutdrag från Munkedals kommun gällande val av ledamöter och ersättare till 
gemensam IT-nämnd (LKS 10-380-102) 
 
Protokollsutdrag från Munkedals kommun gällande revidering av reglemente för gemensam 
lönenämnd (LKS 2012-270-106) 
 
Protokollsutdrag från Munkedals kommun gällande val av ledamöter och ersättare till 
gemensam lönenämnd (LKS 2012-270-106) 
 
Protokollsutdrag från Munkedals kommun gällande revidering av reglemente för 
miljönämnden i mellersta Bohuslän (LKS 2014-07-100) 
 
Protokollsutdrag från Sotenäs kommun gällande val av ledamöter till gemensam lönenämnd 
(LKS 2012-270-106) 
 
Protokollsutdrag från Sotenäs kommun gällande revidering av reglemente för miljönämnden 
i mellersta Bohuslän (LKS 2014-07-100) 
 
Protokollsutdrag från Sotenäs kommun gällande revidering av reglemente för gemensam 
lönenämnd (LKS 2012-270-106) 
 
Protokollsutdrag från Sotenäs kommun gällande avsägelse från uppdrag i servicenämnden  
(LKS 2010-380-102) 
 
Protokollsutdrag från Sotenäs kommun gällande revidering av reglemente för gemensam 
servicenämnd (LKS 2014-12-100) 
 
Protokollsutdrag från Sotenäs kommun gällande samverkansformer för gymnasie- och 
vuxenutbildning (LKS 2013-239-610) 
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§ 50

ANMÄLNINGSÄRENDE

Kommunfullmäktigeantecknar följande anmälningsärende:

Lagakraftbevisför detaljplan Norra Hamnen restaurang,Kronberget1:209 mil.
(LKS 2012-64-214)

Lagakraftbevisför detaljplan Räkbodarna, del av Södra Hamnen 1:115 mil.
(LKS 2011-103-214)

Protokoll från Svea Hovrätt, mark-och miljödomstolen2014-02-21. Mark-och
miljödomstolenmeddelar prövningstillståndför ärendet ändring av vattentornet i
Rågärdsvik.

Protokollsutdragfrån Munkedals kommun gällande namnbyteoch revideringav reglemente
för gemensam IT-nämnd (LKS 2014-12-100)

Protokollsutdragfrån Munkedals kommun gällandeval av ledamöter och ersättare till
gemensam IT-nämnd (LKS 10-380-102)

Protokollsutdragfrån Munkedals kommun gällande revideringav reglementeför gemensam
lönenämnd (LKS 2012-270-106)

Protokollsutdragfrån Munkedals kommun gällandeval av ledamöter och ersättare till
gemensam lönenämnd (LKS 2012-270-106)

Protokollsutdragfrån Munkedals kommun gällande revideringav reglementeför
miljönämndeni mellersta Bohuslän (LKS 2014-07-100)

Protokollsutdragfrån Sotenäs kommun gällandeval av ledamöter tillgemensam lönenämnd
(LKS 2012-270-106)

Protokollsutdragfrån Sotenäs kommun gällande revideringav reglementeför miljönämnden
i mellersta Bohuslän (LKS 2014-07-100)

Protokollsutdragfrån Sotenäs kommun gällande revideringav reglementeför gemensam
lönenämnd (LKS 2012-270-106)

Protokollsutdragfrån Sotenäs kommun gällande avsägelse från uppdrag i servicenämnden
(LKS 2010-380-102)

Protokollsutdragfrån Sotenäs kommun gällande revideringav reglementeför gemensam
servicenämnd (LKS 2014-12-100)

Protokollsutdragfrån Sotenäs kommun gällande samverkansformerför gymnasie-och
vuxenutbildning(LKS 2013-239-610)

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 51 
 
AVSÄGELSE FRÅN UPPDRAG SOM LEDAMOT I BILDNINGSNÄMNDEN SAMT 
FYLLNADSVAL 
Dnr: LKS 2010-380-102 
 
Håkan Smedja (V) har i en skrivelse 2014-03-10 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
bildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Håkan Smedja 2014-03-10 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Nominering 
 
Emma Nohrén (MP): att utse Katja Norén (MP), Norra Kvarngatan 10, 453 34 Lysekil, till ny 
ordinarie ledamot i bildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Katja Norén (MP), Norra Kvarngatan 10, 453 34 
Lysekil, till ny ordinarie ledamot i bildningsnämnden t.o.m. 2014-12-31. 
 
Beslutet skickas till 
 
Håkan Smedja 
Katja Norén 
Nämndsekretariatet 
Troman 
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§ 51

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG SOM LEDAMOT I BILDNINGSNÄMNDENSAMT
FYLLNADSVAL
Dnr: LKS 2010-380-102

Håkan Smedja(V) har i en skrivelse 2014-03-10 avsagt sig uppdraget som ledamot i
bildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Håkan Smedja2014-03-10

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt framföratackför det arbetesom nedlagts.

Nominering

Emma Nohrén (MP): att utse Katja Norén (MP), Norra Kvarngatan 10, 453 34 Lysekil,tillny
ordinarieledamot i bildningsnämnden.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt utse Katja Norén (MP), Norra Kvarngatan 10, 453 34
Lysekil,tillny ordinarieledamot i bildningsnämndent.o.m. 2014-12-31.

Beslutet skickastill

Håkan Smedja
Katja Norén
Nämndsekretariatet
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 52 
 
VAL AV ERSÄTTARE TILL STYRELSEN FÖR LYSEKILSBOSTÄDER 
Dnr: LKS 2010-380-102 
 
Daniel Olofsson (FP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för LysekilsBostäder 
AB varför ny ersättare skall utses. 
 
Nominering 
 
Roland Karlsson (FP): att utse Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP) till ny ersättare i 
styrelsen för LysekilsBostäder AB. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP) till ny ersättare i 
styrelsen för LysekilsBostäder AB för resterande del av mandatperioden. 
 
Beslutet skickas till 
 
Britt-Marie Didriksson-Burcher 
LysekilsBostäder AB 
Troman 
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§52

VALAVERSÄTTARETILLSTYRELSENFÖR LYSEKILSBOSTÄDER
Dnr: LKS 2010-380-102

Daniel Olofsson (FP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för LysekilsBostäder
AB varför ny ersättare skall utses.

Nominering

Roland Karlsson (FP): att utse Britt-MarieDidriksson-Burcher (FP) tillny ersättare i
styrelsen för LysekilsBostäderAB.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt utse Britt-MarieDidriksson-Burcher (FP) tillny ersättare i
styrelsen för LysekilsBostäderAB för resterande del av mandatperioden.

Beslutet skickastill

Britt-MarieDidriksson-Burcher
LysekilsBostäderAB
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 53 
 
AVSÄGELSE FRÅN UPPDRAG I FULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSEN OCH 
LYSEKILS STADSHUS AB 
Dnr: LKS 2010-379-101, 2010-380-102 
 
Roland Karlsson (FP) har i skrivelse 2014-03-27 avsagt sig uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Lysekils Stadshus AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Roland Karlsson (FP) 2014-03-27. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anmäla avsägelsen till länsstyrelsen för ny sammanräkning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till valberedningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra ett tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Roland Karlsson 
Länsstyrelsen 
Valberedningen 
Nämndsekretariatet 
Troman 
  

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2014-03-27 33 (35)

§ 53

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG I FULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSENOCH
LYSEKILSSTADSHUSAB
Dnr: LKS 2010-379-101, 2010-380-102

Roland Karlsson (FP) har i skrivelse 2014-03-27avsagt sig uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige,kommunstyrelsenoch LysekilsStadshus AB.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Roland Karlsson (FP) 2014-03-27.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt anmäla avsägelsen till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Kommunfullmäktigebeslutaratt överlämna ärendet tillvalberedningen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt framföraett tackför det arbetesom nedlagts.

Beslutet skickastill

Roland Karlsson
Länsstyrelsen
Valberedningen
Nämndsekretariatet
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 54 
 
VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE I GEMENSAM IT-NÄMND 
Dnr: LKS 2010-380-102 
 
1 april 2014 bildas en gemensam IT-nämnd mellan kommunerna Lysekil, Munkedal och 
Sotenäs. 
 
Lysekils kommun skall utse två ordinarie ledamöter och två ersättare. 
 
Nominering 
 
Klas Göran Henriksson (S): Christina Gustafsson (S) till ordinarie ledamot tillika ordförande 
samt Emma Nohrén (MP) till ersättare. 
 
Roland Karlsson (FP): Christer Hammarqvist (C) till ordinarie ledamot och Tom Govik (FP) 
till ersättare. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ordinarie ledamöter och ersättare i den 
gemensamma IT-nämnden t.o.m. 2014-12-31: 
 
Ordinarie ledamot   Ersättare 
 
Christina Gustafsson (S), tillika ordförande Emma Nohrén (MP) 
 
Christer Hammarqvist (C)   Tom Govik (FP) 
 
Beslutet skickas till 
 
Respektive vald 
Munkedals kommun 
Sotenäs kommun 
IT-enheten 
Nämndsekretariatet 
Troman 
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§54

VALAVLEDAMÖTEROCH ERSÄTTAREI GEMENSAM IT-NÄMND
Dnr: LKS 2010-380-102

1 april 2014 bildasen gemensam IT-nämnd mellan kommunernaLysekil,Munkedal och
Sotenäs.

Lysekilskommun skall utse två ordinarieledamöter och två ersättare.

Nominering

Klas Göran Henriksson (S): Christina Gustafsson (S) tillordinarieledamot tillikaordförande
samt Emma Nohrén (MP) tillersättare.

Roland Karlsson (FP): Christer Hammarqvist (C) tillordinarieledamot och Tom Govik (FP)
tillersättare.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt utse följande ordinarieledamöter och ersättare i den
gemensamma IT-nämnden t.o.m. 2014-12-31:

Ordinarieledamot Ersättare

Christina Gustafsson (S), tillikaordförande Emma Nohrén (MP)

Christer Hammarqvist (C) Tom Govik (FP)

Beslutet skickastill

Respektivevald
Munkedals kommun
Sotenäs kommun
IT-enheten
Nämndsekretariatet
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 55 
 
FYLLNADSVAL I STYRELSEN FÖR LEVA I LYSEKIL AB OCH SOM 
NÄMNDEMAN 
Dnr: LKS 2010-380-102 
 
Bert Jonasson (FP) avled i januari. Fyllnadsval behöver genomföras till styrelsen för LEVA i 
Lysekil AB och som nämndeman. 
 
Nominering 
 
Roland Karlsson (FP): att som ersättare i styrelsen för LEVA i Lysekil AB utse Lars-Åke 
Olsson (FP), Lysekil, och som nämndeman vid Uddevalla tingsrätt utse Gerd Persson (FP), 
Gröderhamnsvägen 18, 451 78  Fiskebäckskil. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att som ersättare i styrelsen för LEVA i Lysekil AB utse Lars-
Åke Olsson (FP), Lysekil, och som nämndeman vid Uddevalla tingsrätt utse Gerd Persson 
(FP), Gröderhamnsvägen 18, 451 78  Fiskebäckskil, för resterande del av mandatperioden. 
 
Beslutet skickas till 
 
Lars-Åke Olsson 
Gerd Persson 
LEVA i Lysekil AB 
Uddevalla tingsrätt 
Troman 
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§ 55

FSÃLLNADSVALI STYREISENFÖR LEVA I LYSEKILABOCH SOM
NAMNDEMAN
Dnr: LKS 2010-380-102

Bert Jonasson (FP) avled ijanuari. Fyllnadsvalbehövergenomföras tillstyrelsen för LEVA i
LysekilAB och som nämndeman.

Nominering

Roland Karlsson (FP): att som ersättare i styrelsen för LEVA i LysekilAB utse Lars-Åke
Olsson (FP), Lysekil,och som nämndemanvid Uddevalla tingsrätt utse Gerd Persson (FP),
Gröderhamnsvägen 18, 451 78 Fiskebäckskil.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt som ersättare i styrelsen för LEVA i LysekilAB utse Lars-
Åke Olsson (FP), Lysekil,och som nämndemanvid Uddevalla tingsrätt utse Gerd Persson
(FP), Gröderhamnsvägen 18, 451 78 Fiskebäckskil,för resterande del av mandatperioden.

Beslutet skickastill

Lars-ÅkeOlsson
Gerd Persson
LEVA i LysekilAB
Uddevalla tingsrätt
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:


