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BESLUTANDE: 

Ledamöter 
 
Jan-Olof Johansson (S) 
Christina Gustafson (S) 
Margareta Carlsson (S), ersätter Klas-Göran Henriksson (S)  
Siw Linnér (S) 
Anette Björmander (S) 
Anders C Nilsson (S) 
Siw Lycke (C) 
Ann-Charlotte Strömwall (L) 
Lars Björneld (L) 
Yngve Larsson (L), ersätter Camilla Carlsson (L) 
Lisbeth Lindström (V), ersätter Marthin Hermansson (V) 
Håkan Smedja (V) §§ 49-60 
Stig Berlin (K), ersätter Yngve Berlin (K) 
Britt-Marie Kjellgren (K) 
Ronald Rombrant (LP) 
Jeanette Janson (LP) 
Annbritt Jarnedal (LP) 
Lars-Olof Stilgård (LP) 
Fredrik Häller (LP)  
Patrik Saving (LP) 
Fredrik Lundqvist (LP) 
Elisabeth Larsson (KD), ersätter Roger Svensson (KD) 
Katja Norén (MP) 
Inge Löfgren (MP) 
Christoffer Zakariasson (SD) 
Lillemor Antonsson (SD) 
Mats Karlsson (M) 
Klaus Peters (M), ersätter Marita Fermell-Lagrell (M) 
Richard Åkerman (M) 
Sven-Gunnar Gunnarsson (S)  

 
 
 
 

  
  

 
Vid uppropet var av 31 utsedda kommunfullmäktige, 23 ordinarie ledamöter,  
6 ersättare och 2 frånvarande. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 45 
 

Avsägelse som ersättare i socialnämnden 
Dnr: LKS 2014-455 
 
Amanda Olausson (LP) har i en skrivelse 2018-04-06 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i socialnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Amanda Olausson 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Amanda Olausson 
Nämndsekreterarna/Troman 
Löneenheten 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 46 
 
Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i 
kommunstyrelsen  
Dnr: LKS 2014-425, 2014-455 
 
Camilla Carlsson (L) har i en skrivelse 2018-04-04 avsagt sig uppdraget som ledamot 
i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Camilla Carlsson 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till länsstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till valberedningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Camilla Carlsson 
Länsstyrelsen 
Valberedningen 
Nämndsekreterarna/Troman 
Löneenheten 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 47 
 
Avsägelse som ersättare i utbildningsnämnden 
Dnr: LKS 2014-455 
 
Lena Hammargren (LP) har i en skrivelse 2018-04-10 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i utbildningsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Lena Hammargren 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Lena Hammargren 
Nämndsekreterarna/Troman 
Löneenheten 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 48 
 
Avsägelse som ledamot i utbildningsnämnden 
Dnr: LKS 2014-455 
 
Christoffer Zakariasson (SD) har i en skrivelse 2018-04-04 avsagt sig uppdraget som 
ledamot i utbildningsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Christoffer Zakariasson 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Christoffer Zakariasson 
Nämndsekreterarna/Troman 
Löneenheten 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 49 
 
Fyllnadsval till Rambo AB 
Dnr: 2014-542 
 
Med anledning av ändrade ägarförhållande för RAMBO AB där kommunerna Lysekil, 
Tanum, Munkedal och Sotenäs numera har lika många aktier (25 %) har 
bolagsordningen reviderats. 
 
Styrelsen ska bestå av nio ledamöter och åtta personliga suppleanter. 
Sammansättningen är efter revideringen, två ordinarie ledamöter och två suppleanter 
var från ägarkommunerna. 
 
Ordförande, den nionde ledamoten, utses av en valberedning i RAMBO AB. 
 
Nominering 
 

Christina Gustafson (S) föreslår för valberedningen i RAMBO AB att utse: 

Ralf Olofsson som ordförande,   
 
samt nominerar Wictoria Insulan (M) som ordinarie ledamot i RAMBO AB. 
 

Jeanette Janson (LP) nominerar: 

Lars T Hansson (LP) som ersättare i RAMBO AB.   

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att föreslå för valberedningen i RAMBO AB att utse  
Ralf Olofsson som ordförande i RAMBO AB. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Wictoria Insulan till ordinarie ledamot och  
Lars T Hansson som ersättare i RAMBO AB i fram till bolagsstämman 2019. 
 
Beslutet skickas till  
 
Ralf Olofsson 
Wictoria Insulan 
Lars Hansson 
RAMBO AB/Valberedning 
Sotenäs kommun 
Munkedals kommun 
Tanums kommun 
Nämndsekreterarna/Troman 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 50 
 
Fyllnadsval till nämnder och styrelser  
Dnr: 2014-425 
 
Fyllnadsval som ersättare i socialnämnden och utbildningsnämnden samt ordinarie i 
utbildningsnämnden ska genomföras. 
 
Nominering 
 

Jeanette Janson (LP) nominerar: 

Lena Hammargren (LP) som ersättare i socialnämnden. 

Annette Calner (LP) som ersättare i utbildningsnämnden. 
 

Christoffer Zakariasson (SD) nominerar: 

Inga-Lena Ivarsson (SD) som ordinarie ledamot i utbildningsnämnden. 

Christoffer Zakariasson (SD) som ersättare i utbildningsnämnden. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lena Hammargren (LP) som ersättare i 
socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Annette Calner (LP) som ersättare i 
utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Inga-Lena Ivarsson (SD) som ordinarie ledamot 
i utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Christoffer Zakariasson (SD) som ersättare i 
utbildningsnämnden. 
 
Beslutet skickas till  
 
Lena Hammargren 
Annette Calner 
Inga-Lena Ivarsson 
Christoffer Zakariasson 
Nämndsekreterarna/Troman 
Löneenheten 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 51 
 
Årsredovisning för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2017 samt 
fråga om ansvarsfrihet  
Dnr: LKS 2018-132 
 
Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har upprättat 
årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2017. 
 
Revisorerna i räddningstjänstförbundet har i revisionsberättelsen 2018-02-14 
tillstyrkt att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas 
ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-28, § 40 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-08 
Årsredovisning 2017 för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän med 
revisionsberättelse 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna räddningstjänstsförbundets 
årsredovisning för år 2017. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för  
år 2017.      
 
Skickas till 
 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 52 
 
Uppföljningsrapport 1 2018  
Dnr: LKS 2018-196 
 
I enlighet med kommunens styrmodell och ekonomistyrningsprinciper ska 
uppföljning sammanställas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista 
februari (Uppföljningsrapport 1). 
 
Resultatet för perioden är positivt och prognosen för helåret visar på en positiv 
avvikelse tack vare försäljning av aktier i Rambo AB. Men trots det når kommunen 
inte upp till sitt budgeterade mål på 14,1 mnkr. Prognosen visar ett resultat på  
9,8 mnkr, vilket är ett resultatmål på 1,1 procent. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-28, § 41 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-20 
Uppföljningsrapport 1, Lysekils kommun 
Nämndernas uppföljningsrapporter 
 
Yrkande 
 
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljningsrapport 1. 
 
Skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomichefen 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 53 
 
Motion av Wictoria Insulan (M) om alternativ till väg 162 förbi sträckan 
Gåseberg-Häggvallsbacken 
Dnr: LKS 2018-124 
 
En motion har inkommit där man menar att den aktuella sträckan Gåseberg-
Häggvallsbacken på riksväg 162 utgör ett känsligt infrastrukturellt avsnitt i händelse 
av olycka eller sabotage. Enligt motionen finns i dagsläget ingen alternativ 
vägsträckning till 162:an på det aktuella vägavsnittet. 
 
Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv har Trafikverket uttryckt att man inte ser något 
generellt behov av en omledningsväg. Ur ett säkerhetsperspektiv ska nämnas att 
kommunstyrelseförvaltningen nyligen har påbörjat arbetet med en 
säkerhetsskyddsanalys där bland annat skyddsvärda objekt ska identifieras som även 
omfattar känsliga infrastrukturobjekt. I händelse denna analys skulle identifiera det 
aktuella vägavsnittet som skyddsvärt ur en säkerhetsaspekt, kommer kommunen ta 
en förnyad kontakt med Trafikverket för att diskutera frågan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-28, § 42 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-08 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-02-15, § 22 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med vad kommunstyrelseförvaltningen anfört 
och därmed anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till 
 
Motionären 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 54 
 
Motion av Marthin Hermansson (V) om nytt plastgräs på Slättevallen 
Dnr: LKS 2015-180 
 
Marthin Hermansson (V) har i en motion föreslagit att Lysekils kommun, anlägger en 
konstgräsplan med belysning och stängsel m.m. på Slättevallen. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har remitterat motionen till utbildningsförvaltningen 
för att få frågan utredd utifrån Slättevallens läge, förutsägningar, behov av ytterligare 
fotbollsplaner i kommunen samt ekonomiska aspekter. 
 
Utifrån den beläggningsgrad som finns på kommunens fotbollsplaner finns inte behov 
av ytterligare en konstgräsplan i kommunen. Den beräknade investeringen för att 
anlägga en konstgräsplan på Slättevallen uppgår till ca 8,6 mnkr och den årliga 
driftkostnaden uppgår till ca 80 tkr per år. De beräknade investeringarna samt drift 
av ny konstgräsplan finns inte med i kommunen investeringsplan inför 2018-2019.. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-28, § 43 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-13 
Motionen 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2016-09-28, § 79 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-20  
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-04-23, § 37 och 2016-05-26, § 92 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
Utbildningsnämnden för kännedom 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 55 
 
Motion av Marthin Hermansson (V) m.fl. angående delegation för 
kommunstyrelsens ordförande 
Dnr: LKS 2014-494 
 
Marthin Hermansson, (V) m.fl. har 2014-11-10 inkommit till kommunfullmäktige 
med en motion angående delegation för kommunstyrelsens ordförande.  
 
Under de senaste två-tre åren har förvaltningen sett över flera av styrdokumenten, 
och kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige har tagit beslut av dessa. 
Delegerad beslutanderätt får endast nyttjas inom ramen för budgeterade medel och i 
enlighet med gällande lagar, avtal, mål, riktlinjer och övriga styrdokument.  
I delegationsordningen står det vilka chefer och befattningar som får ta 
delegationsbeslut samt inom vilka områden som kommunstyrelsen har sagt att man 
får vidaredelegera. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat om ”Behörighet att underteckna handlingar inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde”. Handlingen beskriver vilka personer som 
har behörighet att underteckna köpehandlingar, avtal/kontrakt eller andra 
kvalificerade handlingar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-28, § 44 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-12 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-11-27, § 30 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad 
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 56 
 
Motion av Christoffer Zakariassons (SD) om lekplatsernas skick i 
kommunen  
Dnr: LKS 2017-492 
 
Christoffer Zakariasson, Sverigedemokraterna har i en motion 2017-06-12 inkommit 
till kommunfullmäktige om lekplatsernas skick i kommunen.  
 
Lek och rörelse är viktigt för att må bra och utvecklas. I Lysekils kommun finns  
17 kommunala lekplatser på allmän plats. Våra lekplatser varierar mycket i storlek, 
utbud och kvalitet och ett utvecklings- och renoveringsarbete pågår.  
 
En del lekplatser är nyanlagda medan andra är i behov av renovering. Cirka tre 
lekplatser per år kommer att renoveras inom en femårsperiod enligt den 
handlingsplan som är framtagen.  
 
De renoveringar som görs de närmaste åren är av större art eftersom behovet är stort. 
Det kommer under andra år mer att röra sig om kompletteringar av lekredskap. 
Lekplatsen i Rixö finns med i planeringen och är tänkt att rustas upp år 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-28, § 45 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-12 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-06-21, 104 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarat med hänvisning till vad 
som anförts i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
Avdelningen för Mark- och Gata 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 57 
 
Motion avseende upptagningsplats för båtar i Södra Hamnen 
Dnr: LKS 2018-217 
 
Fredrik Häller (LP) har i en motion 2018-03-28 föreslagit att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att snarast presentera ett förslag för att anlägga en 
upptagningsplats och ramp för fritidsbåtar i Södra Hamnen. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2018-03-28 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären  
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 58 
 
Motion avseende revidering av näringslivsstrategin 
Dnr: LKS 2018-216 
 
Fredrik Häller (LP) har i en motion 2018-03-28 föreslagit att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att snarast presentera ett reviderat förslag till 
näringslivsstrategin till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2018-03-28 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären  
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 59 
 
Motion om fler bostäder i Lysekils kommun genom VA-utbyggnad 
Dnr: LKS 2018-258 
 
Lars Björneld (L) har i en motion 2018-04-10 föreslagit att kommunstyrelsen ger 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till en VA utbyggnad 
längs Gullmarens norra strand från Flat till befintlig VA och att utredningen 
inkluderar det nya äldreboendet i Fiskebäck. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2018-04-10 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären  
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 60 
 
Anmälningsärende 
 
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende i protokoll 2018-04-19: 
 

 Protokollsutdrag från socialnämnden 2018-02-27, § 24, - ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS kvartal 4/2017 (2017-000461) 

 


