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  ANSLAGSBEVIS: 
 
Nämnd:  Kommunstyrelsen  Förvaringsplats:  Kommunledningskontoret 

Sammanträdesdatum: 2014-05-12 Justeringsdatum:  

Anslagsdatum:  Anslagets nedtagande:  

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

Sammanträdestid: 2014-05-12 Kl. 09.00- 18.40 

Lokal: Borgmästaren, stadshuset Lysekil 

Beslutande 
Ledamöter: 

 
Ersättare: 

Mats Karlsson (M), ordf.  
Jan-Olof Johansson (S), 1:e vice ordf.  
Richard Åkerman (M), §§ 72 (delvis) 75-77 
Lars Björneld (FP), 2:e vice ordf.  
Klas-Göran Henriksson (S)  
Bo Göthesson (S), ersätter Margareta 
Lundqvist (S) §§ 71, 72 (delvis), 73 
Christina Gustafson (S), ersätter Margareta 
Lundqvist (S), §§ 72 (delvis), 74-77 
Kent Olsson (M) 
Inge Löfgren (MP) 
Yngve Larsson (FP)  
Ann-Charlotte Strömwall (FP) §§ 71, 72 
(delvis), 73 
Lars Hansson (FP), ersätter Ann-Charlotte 
Strömwall (FP), §§ 72 (delvis), 74-77 
Christer Hammarqvist (C) 
Yngve Berlin (K) 
 
Tjänstemän: 
 

Lena Fischer, kommunchef 
Ola Ingevaldson, administrativ chef 

Christina Gustafson (S) §§ 71, 72 (delvis) 
Maria Forsberg (S) §§ 71, 72 (delvis) 
Richard Åkerman (M) §§ 71, 72 (delvis) 
Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP)  
§§ 71, 72 (delvis) 
Lars Hansson (FP) 71, 72 (delvis), 73 
Per-Gunnar Ahlström (K) 
 
 
 

Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare  
 
Paragrafer: 
 

71-77 

Sekreterare: 
 

 

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

Ordförande: 
 
 

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

Justerare: 
 

 

 
………………………………………………………. 
Ann-Charlotte Strömwall §§ 71-73/Lars Hansson §§ 74-77 

 
 

 

 
………………………………………………………. 
Kent Olsson 
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Övriga närvarande 
 
Åke Jacobsson, projektledare § 71 
Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef samhällsbyggnad §§ 72-74 
Michael Johansson, näringslivschef § 72 (delvis) 
Lars-Erik Knutsson, t.f. ekonomichef §§ 72 (delvis), 73 
Roland Persson, chef för arbetsmarknadsenheten § 72 (delvis) 
Michael Franzén, verksamhetsledare § 72 (delvis) 
Josefin Kaldo, plan-, bygglov- och mätenhetschef, §§ 72, 74 (delvis),  
Sture Martinsson, chef för serviceenheten § 72, (delvis) 
Johan Thylén, chef för utvecklingsenheten § 72, (delvis) 
Irene Lycke, chef för städenheten § 72, (delvis) 
Gunilla Martinsson, chef för kostenheten § 72, (delvis) 
Kjell Hjalmarsson, koncerncontroller § 72, (delvis) 
Sven Haglund, personalchef § 72, (delvis) 
Jonas Malm, ekonom § 73 
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§ 71 
 
REDOGÖRELSE FÖR UDDEVALLAS KOMMUNS ANSÖKAN OM 
INTRÄDE I RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN  
 
Åke Jacobsson, projektledare redogör för ansökan från Uddevalla kommun om 
inträde i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. 
 
Ärendet återkommer till kommunstyrelsen och fullmäktige i juni för 
ställningstagande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen 
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§ 72 
 
REDOVISNING AV KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER 
 
Förvaltningschefer och enhetschefer redogör för verksamheterna som finns inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde. 
 

 Central administration 

- Administrativ enhet 

- Ekonomienhet 

- Personalenhet 

- Serviceenhet 

- Näringslivsenhet 

 Arbetsmarknadsenhet 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

- Planenhet 

- Utvecklingsenhet 

- Verksamhetsstöd 

- Fastighet 

- Kostenhet 

- Städenhet 
 
Småbåtshamnsverksamhet kommer att redovisa sin verksamhet vid nästa 
sammanträde. 
 
Utöver redovisningen av verksamheterna redovisade kommunchefen 
utredningskostnaderna för år 2007-2013 för kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen 
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§ 73 
 
KOMMUNSTYRELSENS BUDGET 2015 
Dnr: LKS 2014-216-041 
 
Budgetberedningen har i sitt första förslag till budget 2015 tilldelat kommun-
styrelsens verksamheter 95,3 mnkr inklusive nämnder gemensamma med Sotenäs 
och Munkedal. Exklusive kommunbidrag blir ramen för kommunstyrelsens 
verksamheter ca 87,0 mnkr. 
 
När det gäller kapitaltjänstkostnader för kajer i industrihamnar är utgångspunkten 
att dessa får full kostnadstäckning genom arrendeintäkter från Kolholmarna AB 
och/eller Lysekils Hamn AB.  
 
Då det i nuläget råder osäkerhet huruvida Sotenäs kommer träda ur den 
gemensamma gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden eller ej, avsätts 700 tkr ur 
kommunstyrelsens budget i en omställningspost tills vidare.  
 
Enhetschefer har tillsammans med kommunchefen gjort bedömningen att  
budgeten är fördelad på ett sådant sätt att det med hänsyn av strikt återhållsamhet, 
inte uppkommer några betydelsefulla negativa konsekvenser.  
 
Beslutsunderlag 
 

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2014-05-06, med bilagor 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att fördela ut budgetmedel uppgående till 86 363 tkr på 
kommunstyrelsens enheter enligt förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelsens tolkning av 
kommunfullmäktiges mål enligt förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomienheten 
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§ 74 
 
FORTSATT PROCESS GAMLA IDROTTSHALLEN  
Dnr: LKS 2014-206-219 
 
Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att utreda försäljning av 
gamla idrottshallen i Kyrkvik, del av fastigheten Kyrkvik 1:150. För att vid en 
eventuell försäljning även kunna möjliggöra annan användning än idrottshall så har 
kommunstyrelsens ledningsutskott gett planenheten i uppdrag att utreda ett lämpligt 
innehåll i en eventuell ny detaljplan för att se hur området skulle kunna utvecklas om 
beslut om försäljning av fastigheten för annat ändamål än idrottshall fattas. Det 
aktuella området saknar idag detaljplan vilket innebär att om beslut fattas att låta 
byggnaden och dess användning som idrottshall finnas kvar så krävs ingen ny 
detaljplan. 
 
En eventuell ny detaljplan föreslås pröva användning av marken för bostäder 
och/eller hotell och konferens. Innan ett eventuellt beslut om planbesked fattas så bör 
dock olika handlingsalternativ övervägas och en ekonomisk bedömning av dessa 
göras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-06, med bilaga 
 
Yrkanden  
 
Yngve Berlin (K):  
Nr 1. Att gamla idrottshallen fortsatt används som idrottshall och som en resurs för 
ungdomspolitiska programmets ambitioner att skapa positiv sysselsättning för 
föreningslös ungdom i kommunen och att kommunen fortsatt är huvudansvarig för 
drift och underhåll. 
 
Nr 2. Att oavsett beslut i kommunstyrelsen idag, 12/5 2014, gamla idrottshallen 
obegränsat blir fortsatt tillgänglig för föreningar, skola och annan fritidsverksamhet 
tills annat beslutas. 
 
Inge Löfgren (MP): avslag på förvaltningens förslag. 
 
Christer Hammarqvist (C) och Lars Björneld (FP): bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på förvaltningens förslag mot Yngve Berlins yrkande att gamla 
idrottshallen fortsatt används som idrottshall och som en resurs för 
ungdomspolitiska programmets ambitioner att skapa positiv sysselsättning för 
föreningslös ungdom i kommunen och att kommunen fortsatt är huvudansvarig för 
drift och underhåll mot Inge Löfgrens avslagsyrkande. 
 
Proposition på Yngve Berlins yrkande nr 2 att oavsett beslut i kommunstyrelsen idag, 
12/5 2014, gamla idrottshallen obegränsat blir fortsatt tillgänglig för föreningar, skola 
och annan fritidsverksamhet tills annat beslutas. 
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Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Yngve Berlins yrkande 
nr 1 mot Inge Löfgrens avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs. Ordförande meddelar att förvaltningens förslag är huvudförslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 

1. Yngve Berlins yrkande nr 1 och Inge Löfgrens avslagsyrkande ställs mot 
varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. 
 

2. Förvaltningens förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsen utser som 
motförslag. 

 
Ja-röst för förvaltningens förslag  
 
Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag 
 
Ordförande ställer proposition på Yngve Berlins yrkande nr 1 mot Inge Löfgrens 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att utse Yngve Berlins 
yrkande nr 1 som motförslag. 
 
Omröstningsresultat i huvudomröstningen 
 
Med 9 ja-röster och 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt förvaltningens 
förslag. 
 
Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Mats Karlsson M x   

Jan-Olof Johansson S x   

Lars Björneld FP x   

Kent Olsson M x   

Klas-Göran Henriksson S x   

Christina Gustafson, tjg. ersättare S x   

Inge Löfgren MP  x  

Yngve Larsson FP x   

Lars Hansson, tjg. ersättare FP x   

Christer Hammarqvist C x   

Yngve Berlin K  x  

Summa  9 2  

 
Fortsatt proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Yngve Berlins yrkande nr 2, att oavsett beslut i 
kommunstyrelsen idag, 12/5 2014, att gamla idrottshallen obegränsat blir fortsatt 
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tillgänglig för föreningar, skola och annan fritidsverksamhet tills annat beslutas mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Yngve Berlins yrkande nr 2. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att låta värdera fastigheten utifrån i första hand de 
redovisade alternativen. Efter värderingen så fattas beslut om ärendets fortsatta 
hantering. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att gamla idrottshallen obegränsat blir fortsatt tillgänglig 
för föreningar, skola och annan fritidsverksamhet tills annat beslutas. 
 
Reservation 
 
Mot beslutet anmäler Yngve Berlin (K) skriftlig reservation. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planenheten 
Utvecklingsenheten  
Fastighetsenheten 
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§ 75 
 
ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 
 
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer till utskott, vice ordförande samt inom 
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmar på sammanträdet: 
 
Ledningsutskottets protokoll  
Kommunstyrelsens ordförande – nr 10-12/14 
Kommunchefens delegationer – nr  
Administrative chefens delegationer – nr 5/14 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll den 12 maj 2014. 
 
Beslutet skickas till 
 
Respektive pärm för delegationsbeslut 
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§ 76 
 
ANMÄLNINGSÄRENDE 
 
Protokoll från Rambo AB 2014-02-07 
 

Protokoll från Leva AB 2014-02-18, 2014-04-15 
 

Protokoll från LysekilsBostäder AB 2014-03-19 
 

Protokoll från LysekilsBostäder AB bolagsstämma 2014-04-07 
 

Protokoll från Lysekils Hamn AB och Kolholmarna AB 2014-03-25 
 

Protokoll från lönenämnden 2014-04-23 
 

Protokoll från Folkhälsopolitiska rådet 2014-04-11 
 

PwC - Granskning av årsredovisning 2013 i Lysekils kommun (LKS 2014-182-007) 
 

PwC - Granskning av intern kontroll 2013 i Lysekils kommun (LKS 2014-181-007) 
 

PwC - Granskning av ägarstyrning och uppsikt över bolagen 2013 i Lysekils kommun 
(LKS 2014-183-007) 
 

Beslut från länsstyrelsen 2014-04-03, statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, 
Lysekils kommun (LKS 2014-29-439, 2014-30-439, 2014-31-439) 
 

Beslut från länsstyrelsen 2014-03-28, utsättning av testanläggning för vindkraft 
Lysekils hamn i Lysekils kommun (LKS 2014-166-375) 
 

Beslut från länsstyrelsen 2014-04-15, ändring av skötsselplan för naturreservatet 
Trälebergs kile i Lysekils kommun (LKS 2014-37-439) 
 

Protokollsutdrag från Miljönämnden i mellersta Bohuslän, 2014-02-25 § 8, 
Verksamhetsplan 2014 och internbudget 2014 (LKS 2014-124-042) 
 

Protokollsutdrag från Miljönämnden i mellersta Bohuslän, 2014-02-25 § 4, 
årsbokslut 2013 (LKS 2014-136-042) 
 

Protokollsutdrag från Miljönämnden i mellersta Bohuslän, 2014-02-25 § 5, 
verksamhetsberättelse miljö 2013 (LKS 2014-136-042) 
 

Protokollsutdrag från Sotenäs kommun 2014-04-09 § 43, Översyn av utvidgat 
strandskydd i Sotenäs kommun (LKS 2014-36-042) 
 

Protokollsutdrag från Folkhälsopolitiska rådet 2014-04-11 § 3, Riktlinjer för ansökan 
om utvecklingsmedel 2015 (LKS 2014-191-026) 
 

Skrivelse från Trellebystrands Camping för kännedom, synpunkter lämnade till 
länsstyrelsen angående strandskyddsändringar (LKS 2014-36-432) 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antecknar följande anmälningsärenden som förtecknas i protokoll 
den 2014-05-12. 
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§ 77 
 
FYLLNADSVAL – KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT 
Dnr: LKS 2010-380-102 
 
Fyllnadsval för ledamot ska göras till kommunstyrelsens ledningsutskott. 
 
Nominering 
 
Yngve Larsson (FP): 
 
Att utse Lars Björneld (FP) till ledamot till kommunstyrelsens ledningsutskott. 
 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på nomineringen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt nomineringen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen utser Lars Björneld som ledamot i kommunstyrelsens 
ledningsutskott. 
 
Beslutet skickas till 
 
Lars Björneld 
Troman 
 


