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  ANSLAGSBEVIS: 
 
Nämnd:  Kommunstyrelsen  Förvaringsplats:  Kommunledningskontoret 

Sammanträdesdatum: 2014-06-11 Justeringsdatum:  

Anslagsdatum:  Anslagets nedtagande:  

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

Sammanträdestid: 2014-06-11 Kl. 09.00-17.40 
Ajournering 16.50–17.05 
 

Lokal: Borgmästaren, stadshuset Lysekil 

Beslutande 
Ledamöter: 

 
Ersättare: 

Mats Karlsson (M), ordf.  
Jan-Olof Johansson (S), 1:e vice ordf.  
§§ 78-92 
Lars Björneld (FP), 2:e vice ordf.  
Bo Göthesson (S), ersätter  
Klas-Göran Henriksson (S)  
Christina Gustafson (S), ersätter 
Margareta Lundqvist (S)  
Maria Forsberg (S), ersätter Jan-Olof 
Johansson §§ 93-94 
Kent Olsson (M) 
Inge Löfgren (MP) 
Yngve Larsson (FP)  
Ann-Charlotte Strömwall (FP) 
Christer Hammarqvist (C) 
Yngve Berlin (K) 
 
Tjänstemän: 
 

Ola Ingevaldson, administrativ chef 

Maria Forsberg (S) §§ 78-92 
Richard Åkerman (M)  
Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP)  
Lars Hansson (FP) §§ 78-83 
Per-Gunnar Ahlström (K) 
 
 
 

Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare  
 
Paragrafer: 
 

78-94 

Sekreterare: 
 

 

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

Ordförande: 
 
 

 
………………………………………………………. 
Mats Karlsson 

Justerare: 
 

 

 
………………………………………………………. 
Ann-Charlotte Strömwall  

 
 

 

 
………………………………………………………. 
Kent Olsson 
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Övriga närvarande 
 
Åke Jacobsson, projektledare § 78 
Hans Clausen, ekonomichef i Munkedals kommun § 78 
Claes Lundberg, VD RAMBO § 79 
Theresa Eldsjö, controller RAMBO § 79 
Evert Karlsson, ordförande RAMBO AB § 79 
Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef samhällsbyggnad §§ 78-85 
Lars-Erik Knutsson, t.f. ekonomichef §§ 90-93 
Josefin Kaldo, plan-, bygglov- och mätenhetschef, §§ 81-83 
Johan Thylén, chef för utvecklingsenheten §§ 84-86  
Emelie Greiff, planeringsarkitekt §§ 81-83 
Jonas Malm, ekonom §§ 85, 92-93 
Anna Nyman Holgersson, folkhälsosamordnare § 80 
Helena Svensson, ekonom §§ 90-91 
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§ 78 
 
UTÖKNING AV RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN 
MED UDDEVALLA KOMMUN 
Dnr: LKS 2013-288-106 
 
Idag är det vanligt att svenska kommuner samverkar i kommunalförbund för sitt 
räddningstjänstansvar. Nya förbund bildas och befintliga utökas. Det är idag fler 
kommuner som valt denna lösning än de som har kvar räddningstjänsten som egen 
förvaltning. Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän startade 2010-01-01 med 
Lysekil och Munkedal som medlemmar.  
 
Uddevalla räddningstjänst har genomfört en framtidsstudie ”Räddningstjänsten i 
Uddevalla 2023”som har kommit fram till att samverkan norrut är lämpligast att 
sträva mot och det är en fördel om processen kan ske stegvis. 
 
En utredningsorganisation bestående av representanter från de tre kommunerna och 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har arbetat fram beslutsunderlaget och är 
beredda att fortsätta planeringen och genomförandet under hösten. 
 
Yrkanden 
 
Christina Gustavson (S), Kent Olsson (M), Lars Björneld (FP) och Bo Göthesson (S): 
bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-07 med bilagor 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till Förbundsordning för 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till Reglemente för 
Förbundsdirektionen Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till Reglemente för 
revisorer i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Förbundsdirektionen för 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän att inrätta ett medlemssamråd med 
medlemskommunerna som ska vara en dialogyta mellan förbundet och dess 
medlemmar i strategiska utvecklingsfrågor och budget. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att medlemssamrådet ska träffa 
överenskommelse om budget för revisionen. 
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§ 79 
 
RAMBO AB – ÅRSREDOVISNING 2013 SAMT UPPDRAG TILL 
KOMMUNENS OMBUD PÅ BOLAGETS ÅRSSTÄMMA 
Dnr: LKS 2014-219-042 
 
Claes Lundberg, VD och Theresa Eldsjö, controller för RAMBO AB, redogör för 
årsredovisning och miljöredovisning 2013 för RAMBO AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
RAMBO AB:s årsredovisning 2013 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunens ombud på årsstämman att rösta för: 
 

att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för tiden 2013-01-01  
 t o m 2013-12-31 godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och 

balansräkningar 
 
att årets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag samt 
 
att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid 

redovisningen omfattar.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunens ombud 
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§ 80 
 
INFORMATION FRÅN FOLKHÄLSORÅDET 
 
Folkhälsosamordnaren informerar om folkhälsorådet och dess verksamhet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 81 
 
PÅGÅENDE UTREDNING AV GAMLA IDROTTSHALLEN – 
INFORMATION 
Dnr: LKS 2014-206-219 
 
Vid kommunstyrelsen sammanträde den 12 maj beslutades att låta värdera 
fastigheten utifrån de då redovisade alternativen. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
redogör muntligt för de olika förslagen. 
 
Ärendet återkommer för beslut till kommunstyrelsen i september. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 82 
 
BESLUT OM PROGRAMSAMRÅD – PROGRAM FÖR BLÅ 
ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORRA BOHUSLÄN 
Dnr: LKS 2012-468-212 
 
De fyra kommunerna i Norra Bohuslän - Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil 
arbetar gemensamt med en översiktsplan för kustvattendelen och territorialdelen av 
havet, d.v.s. det havsområde som innefattas av kommungränserna. Arbetet grundar 
sig på en längre tids samarbete med plan- och utvecklingsfrågor i havsbandet. 
 
Den Blå Översiktsplanen kommer att bli ett viktigt verktyg för att styra hur vi ska 
nyttja våra gemensamma resurser så att Norra Bohusläns kust och hav även i 
framtiden kommer att vara attraktivt för boende, verksamheter och besökare.  
 
Beslutsunderlag 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-26, med bilagor 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut Blå översiktsplan för Norra Bohuslän, 
daterad 2014-04-08, på programsamråd enligt 3 kap, Plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
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§ 83 
 
DETALJPLAN FÖR FÄRGAREGATANS FÖRSKOLA, DEL AV 
KRONBERGET 1:82, LYSEKIL, LYSEKILS KOMMUN – BESLUT OM 
GODKÄNNANDE 
Dnr: LKS 2012-399-214 
 
Syftet med detaljplanen är att ändra gällande användning för Färgaregatans förskola 
till Bostad, Kontor och Centrum för att kunna genomföra en avstyckning samt för att 
skapa en flexibel plan som håller över tid. Nuvarande byggnad ligger delvis på mark 
som enligt gällande plan från 1932 är avsedd för ”Allmänna platser, delvis avsedda för 
planteringar”, och kan därför inte avstyckas i dagsläget. 
 
Planen föreslår att planområdet får bebyggas med en byggnad på samma plats som 
dagens förskolebyggnad. Det blir dock möjligt att bebygga en större yta än vad dagens 
förskola upptar, samt att bygga en högre byggnad än dagens. Planen gör det även 
möjligt att ordna en bättre entrésituation, vilket blir positivt ur 
tillgänglighetssynpunkt. 
 
Planförslaget innebär att gällande parkeringsnorm frångås, samt att en 
återvinningsstation försvinner. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-06-03, med bilagor 
 
Yrkande 
 
Yngve Berlin (K): tilläggsyrkande att nogsamt inventera behoven av lokaler för 
kommunens egna verksamheter för att förhindra förhastade beslut om att avyttra 
fastigheten/lokalen Färgargatans förskola. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande avvisar Yngve Berlins tilläggsyrkande. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplan för Färgaregatans förskola, del av 
Kronberget 1:82, upprättad 2014-03-26, ändrad 2014-05-26 och överlämna den till 
kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27§ Plan- och bygglagen (2010:900) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtandet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 84 
 
REDOVISNING AV SMÅBÅTSHAMNSVERKSAMHET 
 
Vid kommunstyrelsen sammanträde i april redovisade förvaltningschefer och 
enhetschefer kommunstyrelsens verksamheter förutom småbåtshamnens verksamhet 
då enhetchefen hade förhinder.  
 
Enhetschefen för småbåtshamnen redogör för småbåtshamnens verksamhet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen 
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§ 85 
 
AVTAL OM MARKUPPLÅTELSE MELLAN LYSEKILS KOMMUN OCH 
KOLHOLMARNA AB 
Dnr: LKS 2014-190-261 
 

Under verksamhetsåret 2014 har ansvaret gällande mark- och vattenområden samt 
kajanläggningar vid Grötö (del av fastigheten Södra hamnen 1:115) överförts från 
småbåtsavdelningen till utvecklingsenheten. Detta område omfattar de ytor som idag 
används av Kolholmarna AB och Lysekils hamn AB för deras hamnverksamhet mm. 
 

Det har under en längre tid förts förhandlingar gällande avtalsförhållandet mellan 
parterna. Förhandlingarna har bland annat hanterat den otydliga ansvarsfördelning 
mellan parterna samt arrendeavgiften när motparten tidigare inte haft tillräcklig 
betalningsförmåga för att bära den avtalade avgälden. 
 

Föreslaget avtalsförhållande medför en överhängande ekonomisk risk för kommun-
styrelsen, primärt utvecklingsenheten men, under 2014 även för småbåtsavdelningen. 
De kapitaltjänstkostnader som belastar arrendeområdet uppgår 2014 till cirka 1 450 tkr 
och den garanterade arrendeintäkten uppgår till endast 500 tkr. I kommunstyrelsens 
budget för 2014 har det för upplåtelsen upptagits en arrendeintäkt som uppgår till  
2 000 000 kr (tidigare arrendeavgift). Kommunstyrelsen riskerar i och med detta 
avtalsförslag således ett underskott/en underfinansiering som uppgår till cirka 1 5 tkr, 
detta bör kompenseras genom ett tilläggsanslag vilket bör tas ifrån årets budgeterade 
resultat. 
 

Beslutsunderlag 
 

Samhällbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-06-02, med bilagor 
 

Yrkanden 
 

Inge Löfgren (MP): avslag på förvaltningens förslag 
 

Mats Karlsson (M): återremiss på förvaltningens förslag 
 

Propositionsordning 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 

Proposition på Mats Karlssons yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet idag. 
 

Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag: 
 

Proposition på förvaltningens förslag mot Inge Löfgrens avslagsyrkande. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Mats Karlssons yrkande om återremiss mot att 
avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera 
ärendet. 
 
Beslutet skickas till 
 

Kolholmarna AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Utvecklingsenheten  
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§ 86 
 
PROJEKTET ISLANDSBERGSKANALEN  
Dnr: LKS 2010-475-439 
 
Skaftö Öråd bedriver sedan 2010 ett projekt Islandsbergskanalen som syftar till att 
återskapa en äldre vattenled i form av en kanal mellan Värbofjorden vid Grundsund i 
väster och Trångesund och Skallhavet i öster. Den nya kanalen ska kunna användas 
för mindre båtar, kajaker mm. Idag finns det endast en bäck/dike där den tidigare 
kanalen fanns. 
 
Kommunstyrelsen har 2011-10-05, § 165 ställt sig positiva till projektet och att 
utredningsarbete ska fortsätta. 
 
Skaftö Öråd har i nuläge tagit fram en miljökonsekvensbeskrivelse som ska lämnas 
till Mark- och miljödomstolen. För den fortsatta handläggningen av ärendet krävs att 
ett vattenföretag bildas och att företaget har en huvudman. Skaftö Öråd har ställt 
frågan till kommunen om kommunen kan vara huvudman till detta företag. 
 
Om kommunen ställer sig positiva till att åta sig huvudmannaskapet för anläggningen 
kommer Skaftö Öråd att fortsätta i processen som Skaftö Öråd finansierar. Lysekils 
kommun åtar sig ingen del i anläggandet men genom huvudmannaskapet kan 
kommunen tvingas att bekosta sakägarens eventuella juridiska omkostnader 
kopplade till processen samt möjligen intrångsersättning för att erhålla rådighet över 
markområdena.   
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-23 
 
Yrkanden 
 
Bo Göthesson (S), Christer Hammarqvist (C), Lars Björneld (FP): bifall till att 
kommunen åter sig huvudmannaskapet för vattenföretaget. 
 
Inge Löfgren (MP): avslag på Bo Göthessons m.fl. yrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Bo Göthesson m.fl. att kommunen åtar sig huvudmanaskapet mot 
Inge Löfgren avslagsyrkande. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Bo Göthesson m.fl. att kommunen åtar sig 
huvudmanaskapet mot Inge Löfgren avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att bifalla Bo Göthessons m.fl. yrkande. 
  
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
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Ja-röst för bifall till Bo Göthessons m.fl. yrkande 
 
Nej-röst för avslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Kommunstyrelsen beslutar med 10 ja-röster och 1 nej-röst att bifalla Bo Göthessons 
m.fl. yrkande. 
 
Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Mats Karlsson M X   

Jan-Olof Johansson S X   

Lars Björneld FP X   

Kent Olsson M X   

Bo Göthesson, tjg. ersättare S X   

Christina Gustafson tjg.ersättare S X   

Inge Löfgren MP  X  

Yngve Larsson FP X   

Ann-Charlotte Strömwall FP X   

Christer Hammarqvist C X   

Yngve Berlin K X   

Summa  10 1  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Lysekils kommun åtar sig huvudmannaskapet för 
vattenföretag så att Skaftö Öråd kan avsluta ansökningsprocessen gällande projekt 
Islandsbergskanalen, kommunen åtar sig inte någon del i anläggandet av 
anläggningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Skaftö Öråd 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planenheten 
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§ 87 
 
ÖVERENSKOMMELSE OM MOTTAGANDE OCH BOSÄTTNING AV 
NYANLÄNDA INVANDRARE 
Dnr: LKS 2014--278-031 
 
Länsstyrelsen har under våren aktualiserat frågan om tecknande av överenskommelse 
mellan kommunen och länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända 
invandrare. Överläggningar mellan kommunen och länsstyrelsen ägde rum  
2014-05-27. 
 
Förslag till överenskommelse har överlämnats till kommunen. Överenskommelsen 
innebär i korthet, att Lysekils kommun åtar sig att årligen fr.o.m. 2014-01-01 ta emot 
15 nyanlända för bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen 
och/eller Migrationsverket och att det beräknade planeringstalet för nyanlända som 
bosätter sig på egen hand i kommunen är 5 personer. Som en konsekvens av 
avtalstecknandet erhåller kommunen årligen statlig grundersättning för mottagandet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till överenskommelse 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till överenskommelse med 
länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare att gälla 
fr.o.m. 2014-01-01. 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen 
Individ- och myndighetsnämnden 
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§ 88 
 
ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 
 
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer till utskott, vice ordförande samt inom 
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmar på sammanträdet: 
 
Ledningsutskottets protokoll 2014-04-02, 2014-05-21 
Kommunstyrelsens ordförande – nr  
Kommunchefens delegationer – nr  
Administrative chefens delegationer – nr 7-9/2014 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll den 11 juni 2014. 
 
Beslutet skickas till 
 
Respektive pärm för delegationsbeslut 
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§ 89 
 
ANMÄLNINGSÄRENDE 
 
Protokoll från årsstämma Leva AB 2014-05-20 
 
Protokoll från LysekilsBostäder AB 2014-05-14 
 
Protokoll från Havets Hus AB årsstämma 2014-04-22 
  
Protokoll från Lysekils Hamn AB och Kolholmarna AB 2014-05-19 
 
Protokoll från Samordningsförbundet norra Bohuslän 2014-05-08 
 
Protokoll från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2014-05-22 
 
Beslut från förvaltningsrätten 2014-06-02, överklagat beslut om att avsätta pengar till 
ett utvecklingsprojekt om djuphamn i Lysekils kommun. Överklagan avslås  
(LKS 2013-233-552) 
 
Protokollsutdrag från Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2014-04-29, § 22, remiss 
från länsstyrelsen gällande utökat strandskydd (LKS 2014-36-432) 
 
Protokollsutdrag från Sotenäs kommun 2014-04-24 § 48, komplettering av taxa inom 
miljöbankens bilaga 3 (LKS 2013-303-406) 
 
Protokollsutdrag från Sotenäs kommun 2014-04-24 § 49, Ägardirektiv, 
bolagsordning och aktieägaravtal Rambo (LKS 2014-159-107) 
 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-04-24, § 57, revisionsberättelse 
avseende 2013 års fråga om ansvarsfrihet (LKS 2014-164-042) 
 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-04-24, § 58, bokslut och 
årsredovisning 2013 (LKS 2014-164-042) 
 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05, § 50, lokaler för 
hemtjänsten i Lysekil (LKS 2014-228-732) 
 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05, § 54, budget 2015, 
plan 2016-2017/mål och måluppfyllelse (LKS 2014-216-041) 
 
Protokollsutdrag från individ- och myndighetsnämnden 2014-05-14, § 172, budget 
2015, plan 2016-2017 individ- och familjeomsorgen (LKS 2014-216-041) 
 
Protokollsutdrag från individ- och myndighetsnämnden 2014-05-08, § 156, budget 
2015, plan 2016-2017 individ- och myndighetsavdelningen (LKS 2014-216-041) 
 
Protokollsutdrag från individ- och myndighetsnämnden 2014-05-08, § 166, sociala 
kontrakt och hyresgarantier (LKS 2014-247-759) 
 
Protokollsutdrag från bildningsnämnden 2014-03-27, § 27, avveckling av verksamhet 
i Lysekils idrottshall (LKS 2014-46-253) 
 
Protokollsutdrag från Tanums kommun 2014-05-05, § 41, bolagsordning för Rambo 
AB (LKS 2014-159-107) 
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Protokollsutdrag från Uddevalla kommun 2014-05-14, § 91, förändring i aktieägaravtal 
Fyrstads Flygplats AB (LKS 2014-78-106) 
 
Skrivelse från personal vid Gullmarsskolan F-6, gällande arbetssituationen  
 
Lysekils kommun avstår att lämna synpunkter på remiss angående Skangass AB:s 
ansökan om kameraövervakning (LKS 2014-211-109) 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antecknar följande anmälningsärenden som förtecknas i protokoll 
den 2014-06-11. 
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§ 90 
 
TERTIALRAPPORT 30 APRIL 2014 
Dnr: LKS 2014-273-042 
 
Kommunens resultat per den 30 april uppgår till 16,2 mnkr vilket är en förbättring 
med 10,8 mnkr jämfört med samma period 2013. Resultatet borde dock ha varit 
betydligt högre eftersom tyngdpunkten på flera verksamheters kostnader ligger under 
senare delen av året exempelvis personalkostnader. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2014-06-04 med bilagor 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapporten per den 30 april 2014. 
 
Kommunfullmäktige uppmanar de nämnder som prognostiserar budgetunderskott 
att vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans vid årets slut.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 91 
 
FÖRVALTADE STIFTELSERS BOKSLUT FÖR ÅR 2013 
Dnr: LKS 2014-256-042 
 
Enligt Stiftelselagen ska kommunens högsta verkställande organ överlämna 
bokslut/årsredovisning eller sammanställning över räkenskaperna till revisorerna för 
de stiftelser som förvaltas. 
 
Lysekils kommun förvaltar sju stiftelser vars årsredovisning respektive 
sammanställning över räkenskaperna för år 2013 bifogas.  
 
Minnesfonden efter Elof och Margit Hellman är den enda av de förvaltade stiftelserna 
som är bokföringsskyldig och därmed är skyldig ska upprätta årsredovisning. Övriga 
stiftelser ska upprätta sammanställning över räkenskaperna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-07 med bilagor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna och överlämna de förvaltade stiftelsernas 
årsredovisning respektive sammanställning över räkenskaperna för år 2013 till 
revisorerna och att uppdra åt firmatecknare att underteckna desamma. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomienheten 
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§ 92 
 
BUDGETJUSTERINGAR I BUDGET 2014 
Dnr: LKS 2013-209-041 
 
Bemanningsenheten har fram tills nu tillhört kommunstyrelsen både organisations- 
och budgetmässigt. Från och med 1 juli 2014 övergår enheten till att organisations-
mässigt tillhöra vård- och omsorgsnämnden.  
 
Tjänst som personalutvecklare har före årets ingång tillhört socialförvaltningen. Från 
och med den 1 januari i år övergår denna tjänst till kommunstyrelsens ansvar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2014-06-04 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att vård- och omsorgsnämnden tillförs 513 tkr i budget 
2014 för beräknade nettokostnader för bemanningsenheten för andra halvåret 2014. 
Motsvarande belopp minskar kommunstyrelsens budget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen tillförs 518 tkr i budget 2014 för 
beräknade nettokostnader för personalutvecklare för hela år 2014. Motsvarande 
belopp minskar vård- och omsorgsnämndens budget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 93 
 
BUDGET 2015 OCH PLAN FÖR 2016-2017 
Dnr: LKS 2014-245-041 
 
Kommunen visade ett överskott 2013 på 3,8 mnkr. För 2014 är det budgeterat ett 
överskott på 9,5 mnkr vilket motsvarar 1,2 procent av skatteintäkterna. I samband 
med fastställandet av 2014 års budget sattes resultatmålet för 2015 till 2,0 procent av 
skatteintäkterna. Detta motsvarar enligt senaste skatteprognoserna 15,8 mnkr i 
överskott. Det är alltså det lägsta resultat som kan budgeteras om resultatmålet ska 
uppfyllas. 
 
I slutet av mars i år sändes från ekonomienheten ut anvisningar samt av 
budgetberedningen beräknade preliminära budgetramar för 2015. Fördelningen 
utgick från tillgängliga resurser samt när det gäller nämndernas ramtilldelning, en 
fortsättning på de treårsplaner som startade i samband med att budgeten för 2014 
togs. 
 
Under april och maj har nämnder och förvaltningar arbetat med konsekvensanalyser 
med utgångspunkt i dessa preliminära ramar. I mitten av maj hölls dialoger med 
budget-beredningen. Dialogerna var nämndsvisa och då presenterades 
konsekvensanalyser och i vissa fall åtgärdsplaner med anledning av de nya ramar som 
preliminärt tilldelats. 
 
Budgetberedningen har därefter sammanträtt och summerat dels dialogerna dels 
senaste prognoserna gällande skatteintäkter och generella statsbidrag samt övriga 
förändringar i centrala poster (den så kallade Finansen). 
 
Av tjänsteskrivelsen kan följande 13 förslag till beslut läsas: 
 

1. Att kommunens resultat för 2015 ska uppgå till 23,8 mnkr vilket motsvarar 3,0 % 

av skatteintäkter, generella statsbidrag samt kommunala fastighetsavgifter. 

2. Att kommunens resultat för 2016 och 2017 ska uppgå till 3,0 % av respektive 

års skatteintäkter, generella statsbidrag samt kommunala fastighetsavgifter. 

3. Att fastställa en investeringsbudget för 2015 på 26,0 mnkr. Investeringarna ska 

finansieras med egna medel. 

4. Att bemyndiga kommunstyrelsen att inom den totala investeringsutgiftsramen 

på 26,0 mnkr för år 2015 disponera investeringsmedel för planerade enskilda 

investeringsprojekt utifrån förändrade förutsättningar under året.   

5. Att bemyndiga kommunstyrelsen att göra ramjusteringar som följd av 

lönerörelsen samt ramjusteringar som följd av förändrade 

kapitaltjänstkostnader/lokalhyror på grund av aktiverade investeringar. 

Ramjusteringarna får inte överstiga centralt budgeterade belopp för 

ändamålen.  

6. Att kommunstyrelsen tillförs 2,0 mnkr i ökad ram för att under 2015 verkställa 

det fattade beslutet från kommunfullmäktige per den 24 mars 2011 § 30, 

gällande barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram. 
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7. Att kommunstyrelsen kompenseras för eventuellt intäktsbortfall på grund av 

nya villkor i arrendeavtal med Kolholmarna AB/Lysekils Hamn AB för kajer 

och övriga ytor i industrihamnen. Kommunstyrelsen belastas för 

kapitaltjänstkostnader för dessa anläggningar och ska inte lida skada på 

grund av förändringar i kommunens avtal med nämnda dotterbolag. 

8. Att om inget annat senare beslutas för 2015 debitera borgensavgift på 0,6 % 

9. Att anteckna, att kommunfullmäktige fastställt skattesatsen för 2015 till  

22,46 kronor 

10. Att de kommunövergripande målen från tidigare fullmäktigebeslut står fast 

även för 2015. (Senast fastställda av kommunfullmäktige 2013-11-28 § 157.)    

11. Att fullmäktige beslutar att godkänna nämndernas tolkning av de 

kommunövergripande målen. 

12. Att i övrigt fastställa 2015 års budget samt plan för år 2016 - 2017 i enlighet 

med upprättat förslag till budgetdokument, daterat 2014-05-26.  

13. Att uppmana nämnder och styrelsen att i enlighet med kommunens 

ekonomistyrningsprinciper före december månads utgång anta sin egen 

detaljbudget, inom ramen för tilldelad budget. 

 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2014-05-28 med bilagor 
 
Yrkanden 
 
Kent Olsson (M): Att avveckla de två sociala nämnderna vård- och 

omsorgsnämnden och individ- och myndighetsnämnden för att 
återgå till en gemensam socialnämnd vid årsskiftet 2014-2015. 

 Att sista meningen i punkt 7 stryks ” Kommunstyrelsen belastas 
för kapitaltjänstkostnader för dessa anläggningar och ska inte 
lida skada på grund av förändringar i kommunens avtal med 
nämnda dotterbolag” 

Yngve Berlin (K):   
 
Avslag på förvaltningens förslag i punkterna 1, 2, 9, 12 och 13  
 
Bifall till att förvaltningens förslag i punkterna 3, 4, 6, 7 samt punkt 8. 
 
Bifall till Kent Olssons yrkande om en gemensam socialnämnd. 
 
Lars Björneld (FP):  Bifall till Kent Olssons yrkande om en gemensam socialnämnd. 

 Avslag på 1:a att satsen i förvaltningens förslag. 
 

Inge Löfgren: Att 2 mnkr tillförs bildningsnämnden för att bevara småskolorna 
Berg, Bro och Skaftö 

 Att 2 mnkr tillförs äldrevården 

 Att 3 mnkr ges till högre lärarlöner 

 Att 5 mnkr ges till cykelbana mellan Lysekil och Brastad 
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 Att som miljömål bör Lysekils kommun åtagande att vara 
fossilfritt år 2030 uppfyllas. Det vill säga att utsläppen av 
koldioxid bör minska med närmare 200 000 ton per år. 

 

Christina Gustafson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

  Bifall till Kent Olssons yrkande om en gemensam 
socialnämnd samt bifall till att stryka sista meningen i punkt 
7 i förvaltningens förslag. 

 
Bo Göthesson (S):  Avslag på Inge Löfgrens samtliga tilläggsyrkanden. 
 
Christer Hammarqvist (C): Bifall till Kent Olssons yrkande om en gemensam 

socialnämnd. 
 
Ajournering 
 
Kommunstyrelsen sammanträde ajourneras under tiden 16.50–17.05. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på förvaltningens förslag att kommunens resultat för 2015 ska uppgå till 
23,8 mnkr vilket motsvarar 3,0 % av skatteintäkter, generella statsbidrag samt 
kommunala fastighetsavgifter mot Yngve Berlin m.fl. avslagsyrkande. 
 
Proposition på förvaltningens förslag att kommunens resultat för 2016 och 2017 ska 
uppgå till 3,0 % av respektive års skatteintäkter, generella statsbidrag samt 
kommunala fastighetsavgifter mot Yngve Berlin avslagsyrkande. 
 
Proposition på förvaltningens förslag att fastställa en investeringsbudget för 2015 på 
26,0 mnkr. Investeringarna ska finansieras med egna medel. 
 
Proposition på förvaltningens förslag att bemyndiga kommunstyrelsen att inom den 
totala investeringsutgiftsramen på 26,0 mnkr för år 2015 disponera 
investeringsmedel för planerade enskilda investeringsprojekt utifrån förändrade 
förutsättningar under året. 
 
Proposition på förvaltningens förslag att bemyndiga kommunstyrelsen att göra 
ramjusteringar som följd av lönerörelsen samt ramjusteringar som följd av 
förändrade kapitaltjänstkostnader/lokalhyror på grund av aktiverade investeringar. 
Ramjusteringarna får inte överstiga centralt budgeterade belopp för ändamålen. 
 
Proposition på förvaltningens förslag att kommunstyrelsen tillförs 2,0 mnkr i ökad 
ram för att under 2015 verkställa det fattade beslutet från kommunfullmäktige per 
den 24 mars 2011 § 30, gällande barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram. 
 
Proposition på förvaltningens förslag att kommunstyrelsen kompenseras för 
eventuellt intäktsbortfall på grund av nya villkor i arrendeavtal med Kolholmarna 
AB/Lysekils Hamn AB för kajer och övriga ytor i industrihamnen. Kommunstyrelsen 
belastas för kapitaltjänstkostnader för dessa anläggningar och ska inte lida skada på 
grund av förändringar i kommunens avtal med nämnda dotterbolag mot Kent 
Olssons m.fl. yrkande om att stryka meningen ” Kommunstyrelsen belastas för 
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kapitaltjänstkostnader för dessa anläggningar och ska inte lida skada på grund av 
förändringar i kommunens avtal med nämnda dotterbolag”. 
 
Proposition på förvaltningens förslag att om inget annat senare beslutas för 2015 
debitera borgensavgift på 0,6 %. 
 
Proposition på förvaltningens förslag att anteckna, att budgetförslag bygger på en 
skattesats för 2015 på 22,46 kronor mot Yngve Berlins avslagsyrkande. 
 
Proposition på förvaltningens förslag att de kommunövergripande målen från 
tidigare fullmäktigebeslut står fast även för 2015. (Senast fastställda av 
kommunfullmäktige 2013-11-28 § 157). 
 
Proposition på förvaltningens förslag att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
nämndernas tolkning av de kommunövergripande målen. 
 
Proposition på Kent Olssons m.fl. tilläggsyrkande att avveckla de två sociala 
nämnderna vård- och omsorgsnämnden och individ- och myndighetsnämnden för att 
återgå till en gemensam socialnämnd vid årsskiftet 2014-2015. 
 
Proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkande att 2 mnkr tillförs bildningsnämnden 
för att bevara småskolorna Berg, Bro och Skaftö mot Bo Göthessons avslagsyrkande. 
 
Proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkande att 2 mnkr tillförs äldrevården mot Bo 
Göthessons avslagsyrkande. 
 
Proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkande att 3 mnkr ges till högre lärarlöner mot 
Bo Göthessons avslagsyrkande. 
 
Proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkande att 5 mnkr ges till cykelbana mellan 
Lysekil och Brastad mot Bo Göthessons avslagsyrkande. 
 
Proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkande att som miljömål bör Lysekils kommun 
åtagande att vara fossilfritt år 2030 uppfyllas. Det vill säga att utsläppen av koldioxid 
bör minska med närmare 200 000 ton per år mot Bo Göthessons avslagsyrkande. 
 
Proposition på förvaltningens förslag att i övrigt fastställa 2015 års budget samt plan 
för år 2016 - 2017 i enlighet med upprättat förslag till budgetdokument, daterat 2014-
05-26 mot Yngve Berlins avslagsyrkande. 
 
Proposition på förvaltningens förslag att uppmana nämnder och styrelsen att i 
enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciper före december månads utgång 
anta sin egen detaljbudget, inom ramen för tilldelad budget mot Yngve Berlins 
avslagsyrkande. 
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Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att kommunens resultat för 
2015 ska uppgå till 23,8 mnkr vilket motsvarar 3,0 % av skatteintäkter, generella 
statsbidrag samt kommunala fastighetsavgifter mot Yngve Berlin m.fl. 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst till förvaltningens förslag 
 
Nej-röst till Yngve Berlin m.fl. avslagsyrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Kommunstyrelsen beslutar med 6 ja-röster och 5 nej-röster att bifalla förvaltningens 
förslag. 
 
Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Mats Karlsson M X   

Maria Forsberg tjg ersättare S X   

Lars Björneld FP  X  

Kent Olsson M X   

Bo Göthesson, tjg. ersättare S X   

Christina Gustafson tjg.ersättare S X   

Inge Löfgren MP X   

Yngve Larsson FP  X  

Ann-Charlotte Strömwall FP  X  

Christer Hammarqvist C  X  

Yngve Berlin K  X  

Summa  6 5  

 
Fortsatt proposition 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att kommunens resultat för 
2016 och 2017 ska uppgå till 3,0 % av respektive års skatteintäkter, generella 
statsbidrag samt kommunala fastighetsavgifter mot Yngve Berlin avslagsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att fastställa en 
investeringsbudget för 2015 på 26,0 mnkr. Investeringarna ska finansieras med egna 
medel och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att bemyndiga 
kommunstyrelsen att inom den totala investeringsutgiftsramen på 26,0 mnkr för år 
2015 disponera investeringsmedel för planerade enskilda investeringsprojekt utifrån 
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förändrade förutsättningar under året och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att bemyndiga 
kommunstyrelsen att göra ramjusteringar som följd av lönerörelsen samt 
ramjusteringar som följd av förändrade kapitaltjänstkostnader/lokalhyror på grund 
av aktiverade investeringar. Ramjusteringarna får inte överstiga centralt budgeterade 
belopp för ändamålen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att kommunstyrelsen tillförs 
2,0 mnkr i ökad ram för att under 2015 verkställa det fattade beslutet från 
kommunfullmäktige per den 24 mars 2011 § 30, gällande barn- och ungdomspolitiskt 
handlingsprogram och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att kommunstyrelsen 
kompenseras för eventuellt intäktsbortfall på grund av nya villkor i arrendeavtal med 
Kolholmarna AB/Lysekils Hamn AB för kajer och övriga ytor i industrihamnen. 
Kommunstyrelsen belastas för kapitaltjänstkostnader för dessa anläggningar och ska 
inte lida skada på grund av förändringar i kommunens avtal med nämnda dotterbolag 
mot Kent Olssons m.fl. yrkande om att stryka meningen ” Kommunstyrelsen 
belastas för kapitaltjänstkostnader för dessa anläggningar och ska inte lida skada 
på grund av förändringar i kommunens avtal med nämnda dotterbolag” och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt Kent Olssons m.fl. yrkande. 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att om inget annat senare 
beslutas för 2015 debitera borgensavgift på 0,6 % och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att anteckna, att 
budgetförslag bygger på en skattesats för 2015 på 22,46 kronor mot Yngve Berlins 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att de kommunövergripande 
målen från tidigare fullmäktigebeslut står fast även för 2015. (Senast fastställda av 
kommunfullmäktige 2013-11-28 § 157) och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att kommunfullmäktige 
beslutar att godkänna nämndernas tolkning av de kommunövergripande målen och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på Kent Olssons m.fl. tilläggsyrkande att avveckla de 
två sociala nämnderna vård- och omsorgsnämnden och individ- och myndighets-
nämnden för att återgå till en gemensam socialnämnd vid årsskiftet 2014-2015 och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kent Olssons m.fl. tilläggsyrkande. 
 
Ordförande ställer proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkande att 2 mnkr tillförs 
bildningsnämnden för att bevara småskolorna Berg, Bro och Skaftö mot Bo 
Göthessons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Bo Göthessons 
avslagsyrkande. 
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Ordförande ställer proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkande att 2 mnkr tillförs 
äldrevården mot Bo Göthessons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Bo Göthessons avslagsyrkande. 
 
Ordförande ställer proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkande att 3 mnkr ges till 
högre lärarlöner mot Bo Göthessons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Bo Göthessons avslagsyrkande. 
 
Omröstning begärs 
 
Ja-röst för bifall till Inge Löfgrens tilläggsyrkande 
 
Nej-röst till Bo Göthesson avslagsyrkande 
 
Omröstningsresultat 
 
Kommunstyrelsen beslutar med 5 ja-röster, 5 nej-röster och en ledamot som avstår 
och med ordförandens utslagsröst att bifalla Bo Göthesson avslagsyrkande. 
 
Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Mats Karlsson M  X  

Maria Forsberg tjg ersättare S  X  

Lars Björneld FP X   

Kent Olsson M  X  

Bo Göthesson, tjg. ersättare S  X  

Christina Gustafson tjg.ersättare S  X  

Inge Löfgren MP X   

Yngve Larsson FP X   

Ann-Charlotte Strömwall FP X   

Christer Hammarqvist C   X 

Yngve Berlin K X   

Summa  5 5 1 

 
Fortsatt proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkande att 5 mnkr ges till 
cykelbana mellan Lysekil och Brastad mot Bo Göthessons avslagsyrkande och finner 
att kommunstyrelsen bifaller Bo Göthessons avslagsyrkande. 
 
Omröstning begärs 
 
Ja-röst för bifall till Inge Löfgren tilläggsyrkande 
 
Nej-röst till Bo Göthesson avslagsyrkande 
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Omröstningsresultat 
 
Kommunstyrelsen beslutar med 1 ja-röst och 10 nej-röster att bifalla Bo Göthesson 
avslagsyrkande. 
 
Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Mats Karlsson M  X  

Maria Forsberg tjg ersättare S  X  

Lars Björneld FP  X  

Kent Olsson M  X  

Bo Göthesson, tjg. ersättare S  X  

Christina Gustafson tjg.ersättare S  X  

Inge Löfgren MP X   

Yngve Larsson FP  X  

Ann-Charlotte Strömwall FP  X  

Christer Hammarqvist C  X  

Yngve Berlin K  X  

Summa  1 10  

 
Fortsatt proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkanden att som miljömål 
bör Lysekils kommun åtagande att vara fossilfritt år 2030 uppfyllas. Det vill säga att 
utsläppen av koldioxid bör minska med närmare 200 000 ton per år mot Bo 
Göthessons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Bo Göthessons 
avslagsyrkande. 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att i övrigt fastställa 2015 års 
budget samt plan för år 2016 - 2017 i enlighet med upprättat förslag till 
budgetdokument, daterat 2014-05-26 mot Yngve Berlins avslagsyrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att uppmana nämnder och 
styrelsen att i enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciper före december 
månads utgång anta sin egen detaljbudget, inom ramen för tilldelad budget mot 
Yngve Berlins avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens resultat för 2015 ska uppgå till 

23,8 mnkr vilket motsvarar 3,0 % av skatteintäkter, generella statsbidrag samt 

kommunala fastighetsavgifter. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens resultat för 2016 och 2017 ska 

uppgå till 3,0 % av respektive års skatteintäkter, generella statsbidrag samt 

kommunala fastighetsavgifter. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en investeringsbudget för 2015 på 

26,0 mnkr. Investeringarna ska finansieras med egna medel. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga kommunstyrelsen att inom den 

totala investeringsutgiftsramen på 26,0 mnkr för år 2015 disponera 

investeringsmedel för planerade enskilda investeringsprojekt utifrån 

förändrade förutsättningar under året.   

5. Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga kommunstyrelsen att göra 

ramjusteringar som följd av lönerörelsen samt ramjusteringar som följd av 

förändrade kapitaltjänstkostnader/lokalhyror på grund av aktiverade 

investeringar. Ramjusteringarna får inte överstiga centralt budgeterade belopp 

för ändamålen.  

6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen tillförs 2,0 mnkr i ökad ram 

för att under 2015 verkställa det fattade beslutet från kommunfullmäktige per 

den 24 mars 2011 § 30, gällande barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram. 

7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen kompenseras för eventuellt 

intäktsbortfall på grund av nya villkor i arrendeavtal med Kolholmarna 

AB/Lysekils Hamn AB för kajer och övriga ytor i industrihamnen. 

8. Kommunfullmäktige beslutar att om inget annat senare beslutas för 2015 

debitera borgensavgift på 0,6 % 

9. Kommunfullmäktige beslutar att anteckna, att budgetförslag bygger på en 

skattesats för 2015 på 22,46 kronor  

10. Kommunfullmäktige beslutar att de kommunövergripande målen från tidigare 

fullmäktigebeslut står fast även för 2015. (Senast fastställda av 

kommunfullmäktige 2013-11-28 § 157.)    

11. Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktige beslutar att godkänna 

nämndernas tolkning av de kommunövergripande målen. 

12. Kommunfullmäktige beslutar att avveckla de två sociala nämnderna, vård- och 

omsorgsnämnden och individ- och myndighetsnämnden för att återgå till en 

gemensam socialnämnd vid årsskiftet 2014-2015 

13. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt fastställa 2015 års budget samt plan 

för år 2016 - 2017 i enlighet med upprättat förslag till budgetdokument, daterat 

2014-05-26.  

14. Kommunfullmäktige beslutar att uppmana nämnder och styrelsen att i enlighet 

med kommunens ekonomistyrningsprinciper före december månads utgång 

anta sin egen detaljbudget, inom ramen för tilldelad budget. 
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Reservation 
 
Mot beslutet anmäler Yngve Berlin (K) skriftlig reservation- 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 94 
 
SAMVERKAN MED SOTENÄS KOMMUN OM GYMNASIEUTBILDNINGEN 
Dnr: LKS 2013-239-610 
 
Lysekils kommun har sedan år 1998 i samarbete med Sotenäs kommun bedrivit 
gymnasieutbildning inom ramen för en gemensam nämnd, Lysekil-Sotenäs 
gymnasienämnd. År 2010 utökades nämndens verksamhetsområde med 
vuxenutbildningen. Sotenäs kommun har under år 2013 sagt upp samverkansavtalet 
om en gemensam nämnd. 
 
Sotenäs kommun har genomfört en utredning om hur och i vilka former kommunens 
gymnasie- och vuxenutbildning ska bedrivas i framtiden. Detta har lett fram till att 
kommunfullmäktige i Sotenäs kommun i februari beslutat uppdra åt 
kommunstyrelsen att förlänga avtalet med Lysekils kommun om en gemensam 
gymnasienämnd från 1 juli 2014 – 31 december 2014 under förutsättning att Lysekils 
kommun fattar motsvarande beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 9 april 2014 föreslå Sotenäs kommun 
en förlängning av avtalet om en gemensam gymnasienämnd t.o.m. 31 december 2015 
och möjligheten att även förlänga avtalet t.o.m. 30 juni 2015 har föreslagits. Båda 
dessa alternativ har avvisats av Sotenäs kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Sotenäs kommunfullmäktiges protokoll 2014-02-20, § 8. 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-09, § 64. 
 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att förlänga avtalet 
med Sotenäs kommun om en gemensam gymnasienämnd från 1 juli 2014 till  
31 december 2014. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avsluta samarbetet med Sotenäs kommun i en 
gemensam nämnd för gymnasie- och vuxenutbildningen per 2014-07-01. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 


