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BESLUTANDE: 

Ledamöter 
 
Jan-Olof Johansson (S) 
Christina Gustafson (S) 
Klas-Göran Henriksson (S) §§ 1-9, 11-30 
Margareta Carlsson (S), ersätter Klas-Göran Henriksson (S) § 10 
Siw Linnér (S) 
Anette Björmander (S) 
Anders C Nilsson (S) 
Monica Andersson (C), ersätter Siw Lycke (C) 
Ann-Charlotte Strömwall (L) 
Lars Björneld (L) 
Yngve Larsson (L), ersätter Camilla Carlsson (L) 
Håkan Smedja (V) 
Marthin Hermansson (V) 
Yngve Berlin (K) 
Britt-Marie Kjellgren (K) 
Ronald Rombrant (LP) 
Jeanette Janson (LP) 
Annbritt Jarnedal (LP) 
Lars-Olof Stilgård (LP) 
Fredrik Häller (LP)  
Per Tengberg (LP), ersätter Patrik Saving (LP) 
Tomas Andreasson (LP), ersätter Fredrik Lundqvist (LP) 
Elisabeth Larsson (KD), ersätter Roger Svensson (KD) 
Katja Norén (MP) 
Inge Löfgren (MP) 
Christoffer Zakariasson (SD) §§ 3-30 
Caroline Hogander (SD) 
Lillemor Antonsson (SD) §§ 3-30 
Mats Karlsson (M) 
Wictoria Insulan (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: 

  

 
 

§ 1 
 

Presentation av samhällsbyggnadschefen Per Garenius  
 
Per Garenius, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar sig för fullmäktiges 
ledamöter. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige tar del av informationen och hälsar Per Garenius välkommen. 
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§ 2 
 
Redovisning av medborgarundersökning och kommunens kvalitet i 
korthet  
Dnr: LKS 2017-315, 2017-684 
 
Utvecklingsledaren Ing-Marie Tjulander informerar om kommunens genomförda 
medborgarundersökning samt om resultatet för kommunens kvalité i korthet.  
 
Kommunens Kvalitet i Korthet är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 
kommuner. Kommunerna utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat 
för att lära och utveckla verksamheten. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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§ 3 
 
Avsägelse från samtliga politiska uppdrag 
Dnr: LKS 2014-425, 2014-455, 2014-542 
 
Christer Hammarqvist (C) har i en skrivelse 2018-02-05 avsagt sig samtliga  
politiska uppdrag: 

Kommunfullmäktige, ersättare 

Kommunstyrelsen, ledamot 

Byggnadsnämnden, ledamot 

Lysekils Hamn AB, ersättare 

Lysekils Stadshus AB, ersättare 

Valnämnd, ersättare 

Valberedning, ledamot 

Bohuskustens vattenvårdsförbund, ombud 

 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Christer Hammarqvist 
 
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 
 
Christer Hammarqvist 
Länsstyrelsen 
Valberedningen 
Nämndsekreterarna/Troman 
Löneenheten 
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§ 4 
 
Avsägelse som ersättare i LysekilsBostäder AB 
Dnr: LKS 2014-542 
 
Roger Svensson (KD) har i en skrivelse 2018-01-07, avsagt sig uppdraget som 
ersättare i LysekilsBostäder. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Roger Svensson 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till valberedningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Roger Svensson 
LysekilsBostäder AB 
Valberedningen 
Nämndsekreterarna/Troman 
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§ 5 
 
Avsägelse som ledamot i socialnämnden 
Dnr: LKS 2014-455 
 
Thor Karlsson (LP) har i en skrivelse 2018-02-12, avsagt sig uppdraget som ledamot i 
socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Thor Karlsson 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Thor Karlsson  
Nämndsekreterarna/Troman 
Löneenheten 
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§ 6 
 
Fyllnadsval till nämnder och styrelser  
Dnr: LKS 2014-455 
 
Fyllnadsval som ordinarie i kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, socialnämnden 
och valberedningen samt ersättare för kommunstyrelsen, socialnämnden, 
valnämnden och valberedningen ska genomföras. 
 
Nominering 
 

Monica Andersson (C) nominerar: 

Monica Andersson (C) som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och ersättare i 
valberedningen. 

Siw Lycke (C) som ersättare i kommunstyrelsen och ordinarie ledamot i 
valberedningen. 

Lars Nielsen (C) som ordinarie ledamot i byggnadsnämnden. 

Christina Rörvall-Dahlberg som ersättare i valnämnden. 
 

Klas-Göran Henriksson (S) nominerar: 

Per-Olof Gustafsson (S) som ersättare i socialnämnden. 
 

Jeanette Janson (LP) nominerar: 

Ann Britt Jarnedal (LP) som ordinarie ledamot i socialnämnden. 

Amanda Olausson (LP) som ersättare i socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Monica Andersson (C) som ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen och ersättare i valberedningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Siw Lycke (C) som ordinarie ledamot i 
valberedningen och ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lars Nielsen (C) som ordinarie ledamot i 
byggnadsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Christina Rörvall-Dahlberg (C) som ersättare i 
valnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Per-Olof Gustafsson (S) som ersättare i 
socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ann Britt Jarnedal (LP) som ordinarie ledamot 
i socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Amanda Olausson (LP) som ersättare i 
socialnämnden. 
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Beslutet skickas till  
 
Monica Andersson  
Siw Lycke 
Lars Nielsen 
Christina Rörvall-Dahlberg 
Per-Olof Gustafsson 
Ann Britt Jarnedal 
Amanda Olausson 
Nämndsekreterare/Troman 
Löneenheten 
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§ 7 
 
Fyllnadsval som ersättare i styrelsen för Lysekils Stadshus AB  
Dnr: LKS 2014-542 
 
Fyllnadsval som ersättare i styrelsen för Lysekils Stadshus AB ska genomföras. 
 
Nominering 
 

Monica Andersson (C) nominerar: 

Lars Nielsen (C) som ersättare i styrelsen för Lysekils Stadshus AB. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lars Nielsen som ersättare i styrelsen för 
Lysekils Stadshus AB fram till bolagsstämman 2019. 
 
Beslutet skickas till  
 
Lars Nielsen 
Lysekils Stadshus AB/VD 
Jonas Malm, ekonom 
Löneenheten 
Nämndsekreterare/Troman 
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§ 8 
 
Fyllnadsval som ombud till Bohuskustens Vattenvårdsförbund 
Dnr: LKS 2014-542 
 
Fyllnadsval som ombud till Bohuskustens Vattenvårdsförbund ska genomföras. 
 
Nominering 
 

Monica Andersson (C) nominerar: 

Marie Sellin-Larsson (C) som ombud till Bohuskustens Vattenvårdsförbund. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Marie Sellin-Larsson som ombud till 
Bohuskustens Vattenvårdsförbund fram till bolagsstämman 2019. 
 
Beslutet skickas till  
 
Marie Sellin-Larsson  
Bohuskustens Vattenvårdsförbund  
Nämndsekreterare/Troman 
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§ 9 
 
Ändrade ägarförhållande RAMBO AB  
Dnr: LKS 2017-678 
 
De fyra ägarkommunerna i RAMBO AB har enats om att förändra ägarförhållandena i 
bolaget så att de fyra ägarkommunerna, Tanum, Munkedal, Sotenäs och Lysekil, efter 
förändringen äger lika stor andel av bolaget (antal aktier).  
Vid ägarsamrådet 2017-09-15 enades kommunernas representanter om att föra frågan 
vidare till kommunfullmäktige för beslut i respektive kommun. En avsiktsförklaring 
undertecknades också där viljan att genomföra förändringen uttrycks tillsammans med 
ett antal villkor som man enats om.  
Förändringen innebär att Lysekils kommun frånträder sig 13,2 procent av sina aktier i 
bolaget (från 38,2% till 25 % ägande). Priset för att överlåta aktierna har satts till  
12,6 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-31, § 9 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-18. 
RAMBO AB - nya skrivningar i bolagsordningen 
RAMBO AB - nya skrivningar i aktieägaravtalet  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer förändringar i bolagsordningen enligt bilaga 1 
avseende styrelsens sammansättning.  

 
2. Kommunfullmäktige fastställer förändringar i aktieägaravtalet avseende 

styrelsens sammansättning samt valberedning enligt bilaga 2.  
 

3. Kommunfullmäktige beslutar att utlysa en extra bolagsstämma i bolaget för att 
anta en ny bolagsordning. 

 
Beslutet skickas till 
 
Tanums kommun 
Munkedals kommun 
Sotenäs kommun 
Ekonomiavdelningen  
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§ 10 
 
Lysekils Hamn AB ansökan om borgen 
Dnr: LKS 2017-887 
 
Lysekils Hamn AB har genom sin ordförande och sin VD Dan Ericson hemställt om 
att kommunen tecknar ny borgen om 15 mnkr. Beslut vid styrelsemöte den  
13 december 2017. Lysekils Hamn AB har behov av att anpassa byggnader, 
anslutningar och genomföra övriga investeringar för att fartyget SVEA ska kunna ha 
Lysekil som hemmahamn. 
 
Förvaltningen bedömer att 15 mnkr är en yttre ram för investeringar och tidpunkt för 
upplåning bör ske i samråd mellan Lysekils Hamn AB och förvaltningen.  
Investeringarnas kapitalkostnad täcks av den hyra som tas ut utifrån av parterna 
överenskommen beräkningsmodell. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-01-31, § 10 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-31 
Ansökan om borgen Lysekils Hamn AB 
Protokoll nr 13, Lysekils Hamn AB 
Protokoll från Lysekils Stadshus AB 2017-12-18 (§ 50) 
 
Jäv 
 
Klas-Göran Henriksson (S), anmäler jäv. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att teckna 15 mnkr i borgen som säkerhet för upplåning 
av Lysekils Hamn AB till investeringar i hamnområdet kopplat till SLU-projektet. 
 
Beslutet skickas till  
 
Lysekils Hamn AB 
Ekonomiavdelningen  
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§ 11 
 
Reviderade avgifter på kommunala parkeringar 
Dnr: LKS 2017-746 
 
Mot bakgrund av effektiviseringskrav i budget 2018 har förvaltningen gjort en översyn 
av taxor och avgifter. Ett första resultat av denna är ett förslag om att justera 
parkeringsavgifterna.  
 
Avgifterna har varit oförändrade sedan 2010, nuvarande avgifter är 10 kronor 
respektive 15 kronor per timme. Förvaltningen föreslår en höjning med 5 kronor per 
timme på samtliga betalparkeringar. Lysekils kommun har 11 avgiftsbelagda 
parkeringsplatser under perioden 15 juni tom 15 augusti.  
 
En begränsning av avgiftsperioden till maximalt fyra veckor per år i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut 2017-11-01 skulle innebära minskade intäkter för 
kommunen med 0,25 mnkr 2018 jämfört med 2017. En grundläggande princip bör 
vara att de som utnyttjar parkeringsplatserna också ska betala för dem, 
skattekollektivet ska inte finansiera kommunens kostnader för att anordna 
parkeringar utan detta bör falla på bilisterna genom avgifter. Vidare är det 
förvaltningens bedömning att fri parkering under en stor del av sommaren skulle 
innebära en minskad rörlighet och tillgången på parkeringsplatser för besökare 
utifrån skulle minska drastiskt med negativ påverkan på besöksnäringen som följd.  
 
För att skapa en tydligare inriktning och långsiktighet i hur parkeringsfrågan ska 
hanteras anser förvaltningen att det behövs en parkeringsstrategi för Lysekils stad 
men också för Fiskebäckskil och Grundsund. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-01-31, § 17 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-15 
Kartor över kommunens avgiftsbelagda parkeringar 
 
Yrkande 
 
Ronald Rombrant (LP): Avslag på kommunstyrelsens förslag.  
 

Lysekilspartiet föreslår kommunfullmäktige besluta att parkeringsavgift endast ska 
utgå veckorna 27-30 samt att avgiftsbortfallet delvis finansieras genom en höjning av 
parkeringsavgiften med 5 kronor per timma på samtliga betalparkeringar. 
 
Monica Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants förslag att 
parkeringsavgift endast ska utgå veckorna 27-30 samt att avgiftsbortfallet delvis 
finansieras genom en höjning av parkeringsavgiften med 5 kronor per timma på 
samtliga betalparkeringar. 
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Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag  
 
Nej-röst för Ronald Rombrants förlag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 19 ja-röster och 12 nej-röster att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. (Se omröstningsbilaga) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar om oförändrade parkeringsavgifter och 
parkeringsperiod. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Avdelningen för Mark och Gata 
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 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 11 

 JA      NEJ    AVST 

S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson X X   
S Klas-Göran Henriksson X X   
S Siw Linnér X X   
S Anette Björmander  X X   
S Anders C Nilsson  X X   
C Siw Lycke  Monica Andersson X X   
L Ann-Charlotte Strömwall X X   
L Lars Björneld  X X   
L Camilla Carlsson Yngve Larsson X X   
V Håkan Smedja   X X   
V Marthin Hermansson   X X   
K Yngve Berlin X X   
K Britt-Marie Kjellgren   X X   

LP Ronald Rombrant X  X  
LP  Jeanette Janson X  X  
LP AnnBritt Jarnedal          X  X  
LP  Lars-Olof Stilgård X  X  
LP Fredrik Häller  X  X  
LP Patrik Saving  Per Tengberg    X  X  
LP Fredrik Lundqvist Tomas Andreasson  X  X  
KD Roger Svensson Elisabeth Larsson X X   
MP Katja Norén   X  X  
MP Inge Löfgren X  X  
SD Christoffer Zakariasson X  X  
SD Caroline Hogander X  X  
SD Lillemor Antonsson X  X  
M Mats Karlsson X X   
M Marita Fermell-Lagrell Wictoria Insulan  X X   
M Richard Åkerman X X   
S Sven-Gunnar Gunnarsson X X   
   19 12  
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§ 12 
 
Förlängning samt överlåtelse av ramavtal för planläggning och 
exploatering av Utsiktsberget 
Dnr: LKS 2011-131 
 
Kommunen tecknade tillsammans med PEAB Sverige AB 2012 ett ramavtal för 
planläggning och exploatering av området söder om Kristinebergsvägen, del av 
fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:6, Lysekils kommun, området som nu kallas 
Utsiktsberget, (bilaga 1). Ramavtalet reglerar förutsättningar för planläggning och 
exploatering under tiden planarbetet pågår och kommer att leda till att ett 
exploateringsavtal tecknas mellan parterna.  
 
Enligt den ursprungliga överenskommelsen skulle ramavtalet upphöra om 
detaljplanen inte blivit antagen av kommunfullmäktige senast 2014-12-31. Genom 
tillägg till ramavtalet har denna tidpunkt sedan vid flera tillfällen flyttats fram, senast 
till 2017-12-31 genom beslut i kommunfullmäktige 2016-11-24, § 175.  
 
PEAB har inkommit till kommunen med en begäran om dels förlängning av 
ramavtalet med två år till 2019-12-31, dels överlåtelse av detta till Skaftöbo AB/Lars 
Andersson, (bilaga 2). Skälet som PEAB anger för detta är att arbetet med att ta fram 
detaljplanen har varit en utdragen process och att bolaget under tiden ändrat sin 
inriktning avseende produktion av bostäder i egenutvecklade projekt. 
 
I kommunfullmäktige 2017-12-14, § 171, blev beslutet en minoritetsåterremiss för att 
ge förvaltningen i uppdrag att dels säkerställa att överlåtelsen inte medför ett 
gynnande av enskild (uppfyller exempelvis Skaftöbo AB kraven som ställdes vid 
anbudsförfrågan daterad 2011-06-23 där det av anbudet ska framgå 
anbudslämnarens ekonomiska styrka och garantier för att exploateringen genomförs) 
samt att säkerställa att Skaftöbo AB har kapacitet att erlägga köpeskillingen 47 mnkr 
för förvärvandet av kommunens mark. 
 
För att inte riskera negativa konsekvenser för såväl PEAB som Lysekils kommun om 
ramavtalet i sin helhet skulle förfalla 2017-12-31 till följd av återremissen fattade 
kommunstyrelsens ordförande 2017-12-19 ett delegationsbeslut innebärande att 
giltighetstiden för ramavtalet med PEAB flyttas fram till 2018-12-31. Beslutet 
villkorades med att tillägget till ramavtalet avseende förlängningen är giltigt endast 
under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige vid nästa sammanträde 
2018-02-15. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-31, § 18 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-25 
Ramavtal 
Skrivelse från PEAB 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-14, § 171 
Delegationsbeslut 2017-12-19 om förlängning av ramavtalet med PEAB 
Skrivelse från Skaftöbo/Lars Andersson 
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Yrkande 
 
Inge Löfgren (MP): Avslag på kommunstyrelsens förslag 
 
Lars Björneld (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Inge Löfgrens förslag till avslag. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Inge Löfgrens 
förslag till avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner tillägg till ramavtal för planläggning och exploatering av 
området söder om Kristinebergsvägen, del av Skaftö-Fiskebäckskil, Lysekils kommun. 
Tillägget innebär att giltighetstiden för ramavtalet flyttas fram till 2018-12-31.  
 
Kommunfullmäktige godkänner att PEAB överlåter ramavtal för planläggning och 
exploatering av området söder om Kristinebergsvägen, del av Skaftö-Fiskebäckskil 
1:6, Lysekils kommun, till Skaftöbo AB/Lars Andersson. 
 
Reservation 
 
Inge Löfgren och Katja Norén (MP), anmäler blank reservation. 
 
Beslutet skicka till 
 
PEAB 
Skaftöbo AB/Lars Andersson 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Avdelningen för Plan och Bygg 
Avdelningen för Mark och Gata 
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§ 13 
 
Revidering av Lysekils kommuns reglemente för arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda  
Dnr: LKS 2017-633 
 
Kommunens befintliga arvodesreglemente med därtill hörande arvodes- och 
ersättningsnivåer, anses på ett generellt plan vara rimliga och speglar arbetsvolym 
och ansvar. Beräkningsgrunden där alla arvoden är kopplade till arvodet för 
kommunstyrelsens ordförande, som i sin tur är kopplat till riksdagsmannaarvodet, 
bedöms också fungera väl och föranleder ingen förändring. Baserat på jämförelser 
mellan likvärdiga kommuner föreslås dock en höjning av beräkningsfaktorn 
(procentsatsen) för årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande från nuvarande  
75 procent till 85 procent. Övriga arvoden kvarstår på nuvarande nivå.  
 
Även de kommunala bolagen bör följa kommunens arvodesreglemente och 
beräkningsmodell. Detta för att erhålla likställighet och tydlighet för de principer och 
beräkningsgrunder som gäller för de kommunala bolagens arvoden. Detta innebär 
samtidigt att det skapas ett reglemente som spänner över hela kommunkoncernen 
avseende kommunstyrelse, nämnder och bolag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-31, § 11 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-14 
Reviderat reglemente för arvode 
 
Yrkande 
 
Lars Björneld (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Monica Andersson (C): Avslag på kommunstyrelsens förslag till arvodesreglemente. 
 
Yngve Berlin (K): Avslag på kommunstyrelsens förslag, att beräkningsfaktorn för 
kommunstyrelsens ordförande höjs från nuvarande 75 procent till 85 procent av 
riksdagsmannaarvodet och istället, att de förtroendevaldas arvoden för nästa 
mandatperiod ska utgå från 2018 års prisbasbelopp. (46 500 kronor).  
 
Att de årliga arvodeshöjningarna beräknas och binds till snittet för löneutvecklingen, i 
kronor räknat, för övriga anställda i Lysekils kommun i inkomstskiktet 18 000 till  
25 000 kr/mån. 
 
Marthin Hermansson (V): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins förslag.  
 
Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Monica Anderssons m.fl. förslag till 
avslag.  
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Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag  
 
Nej-röst för Yngve Berlins förslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 24 ja-röster, 5 nej-röster och 2 ledamöter som 
avstår att bifalla kommunstyrelsens förslag. (se omröstningsbilaga 1) 
 
Fortsatt proposition 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Monica Anderssons 
m.fl. förslag till avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag  
 
Nej-röst för Monica Andersson m.fl. förslag till avslag 
 
Omröstningsresultat 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 24 ja-röster, 6 nej-röster och 1 ledamot som avstår 
att bifalla kommunstyrelsens förslag. (se omröstningsbilaga 2) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget till reviderat reglemente för 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda som även gäller för samtliga helägda 
kommunala bolag att börja gälla 2019-01-01. 
 
Reservation 
 
Yngve Berlin (K), Monica Andersson (C) och Marthin Hermansson (V) anmäler 
skriftlig reservation var för sig. 
 
Beslutet skickas till  
 
Samtliga helägda kommunala bolag/VD (inkl. reglemente)  
Avdelningen för verksamhetsstöd 
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Bilaga 1 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 13 

 JA      NEJ    AVST 

S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson X X   
S Klas-Göran Henriksson X X   
S Siw Linnér X X   
S Anette Björmander  X X   
S Anders C Nilsson  X X   
C Siw Lycke  Monica Andersson X   X 
L Ann-Charlotte Strömwall X X   
L Lars Björneld  X X   
L Camilla Carlsson Yngve Larsson X X   
V Håkan Smedja   X  X  
V Marthin Hermansson   X  X  
K Yngve Berlin X  X  
K Britt-Marie Kjellgren   X  X  

LP Ronald Rombrant X X   
LP  Jeanette Janson X X   
LP AnnBritt Jarnedal          X  X  
LP  Lars-Olof Stilgård X X   
LP Fredrik Häller  X X   
LP Patrik Saving  Per Tengberg    X X   
LP Fredrik Lundqvist Tomas Andreasson  X X   
KD Roger Svensson Elisabeth Larsson X   X 
MP Katja Norén   X X   
MP Inge Löfgren X X   
SD Christoffer Zakariasson X X   
SD Caroline Hogander X X   
SD Lillemor Antonsson X X   
M Mats Karlsson X X   
M Marita Fermell-Lagrell Wictoria Insulan  X X   
M Richard Åkerman X X   
S Sven-Gunnar Gunnarsson X X   
   24 5 2 
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Bilaga 2 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 13 

 JA      NEJ    AVST 

S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson X X   
S Klas-Göran Henriksson X X   
S Siw Linnér X X   
S Anette Björmander  X X   
S Anders C Nilsson  X X   
C Siw Lycke  Monica Andersson X  X  
L Ann-Charlotte Strömwall X X   
L Lars Björneld  X X   
L Camilla Carlsson Yngve Larsson X X   
V Håkan Smedja   X  X  
V Marthin Hermansson   X  X  
K Yngve Berlin X  X  
K Britt-Marie Kjellgren   X  X  

LP Ronald Rombrant X X   
LP  Jeanette Janson X X   
LP AnnBritt Jarnedal          X  X  
LP  Lars-Olof Stilgård X X   
LP Fredrik Häller  X X   
LP Patrik Saving  Per Tengberg    X X   
LP Fredrik Lundqvist Tomas Andreasson  X X   
KD Roger Svensson Elisabeth Larsson X   X 
MP Katja Norén   X X   
MP Inge Löfgren X X   
SD Christoffer Zakariasson X X   
SD Caroline Hogander X X   
SD Lillemor Antonsson X X   
M Mats Karlsson X X   
M Marita Fermell-Lagrell Wictoria Insulan  X X   
M Richard Åkerman X X   
S Sven-Gunnar Gunnarsson X X   
   24 6 1 
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RESERVATION från Yngve Berlin (K) mot kommunfullmäktiges beslut 2018-02-15 i 
ärende 10, revidering av Lysekils kommuns reglemente för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda: 
 

 
På fullmäktiges sista möte 2017 beslutades att antalet ledamöten i nämnder och 
styrelser skulle minskas från elva till nio. (en minskning med mer än 10 %) På 
fullmäktiges första möte 2018 beslutades om en kraftig höjning av kommunalrådslönen 
och samtliga politiska arvoden. (en ökning med mer än 10 %) 
Det är två sidor av samma mynt. Svårt att säga vad som är ”myntets baksida”, men ett 
minskat antal ledamöten i nämnderna minskar det demokratiskt inflytande. Och 
kraftigt höjda arvoden är ämnat att motiverar politiker i en trängre krets att ta ”tuffa 
beslut”. Eller som en av de ivrigaste förespråkarna för minskade nämnder och ökade 
arvoden uttryckte det i tidningen. ”Sötebrödsdagarna är över”.  
 
I ett strikt, inskränkt och lokalt ekonomiskt perspektiv är kommunens ekonomi väldigt 
begränsad och ur detta perspektiv borde höjningar av politikerarvoden vara bannlysta. 
Men nu slipas ”effektiviseringsverktygen” genom att befria just politikernas 
ersättningar från sparkrav.   
 
Det rustas för fortsatta nedskärningar i den kommunala verksamheten, färre politiker 
och högre arvoden. Detta parallellt med att samhällets växande resurser samlas på allt 
färre personer/grupper. Försvinner till skatteparadis och/eller blir extrem 
lyxkonsumtion. Ur ett sådant nationellt ekonomiskt perspektiv skulle det finnas goda 
marginaler för god lokal samhällsservice och med en rättvisare fördelning skulle vara 
betydligt lättare för hederliga medborgare att vara kommunpolitiker. 
 
Vi håller fast vid grundtanken i vårt förslag till arvoden för politiker: att det vore 
hederligare att koppla arvodena till den löneutveckling som kommunens alla 
lågavlönade har. 
 
Vi har redan det viktigaste regelverket för att människor skall kunna arbeta politiskt i 
kommunens styrelser och nämnder, nämligen ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 
Utöver det finns mötesarvoden hel eller halvdag. Resten av motivationen tycker vi 
skulle komma ur viljan att förbättra samhället och gör livet rikt för vanligt hyggligt folk. 
Det är så vi i Kommunistiska Partiet ser på politiskt engagemang. 
Jag reserverar mig mot fullmäktiges beslut, till förmån för vårt eget förslag. Att de 
förtroendevaldas arvoden för nästa mandatperiod skall utgå från 2018 års pris-
basbelopp istället för 85 % av riksdagsmannalönen.  
Att de årliga arvodeshöjningarna beräknas och binds till snittet för löneutvecklingen, i 
kronor räknat, för övriga anställda i Lysekils kommun i inkomstskiktet 18 000 till  
25 000 kr/mån.  
 
 
Yngve Berlin Kommunistiska Partiet 
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RESERVATION från Monica Andersson (C) mot kommunfullmäktiges beslut 2018-
02-15 i ärende 10, revidering av Lysekils kommuns reglemente för arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda: 
 

 
Vi i Centerpartiet röstade för att avslå ärendet. 
 
Vi hade önskat att vi kunder bryta ut två delar i ärendet, att ersättarna ska få fullt 
mötesarvode. Samt att egenföretagare som inte kan redovisa sin ”lön” ska få en 
schablonbaserad ersättning för förlorad inkomst. Detta är något vi kommer fortsätta 
driva om vi får gehör för avslagsyrkandet. 
 
Mot detta väger vi höjda arvoden, de fasta arvodena är baserat på olika procentsatser 
som inte vi anser motsvarar de uppdrag som man idag har.  
 
Vi är också mycket kritiska till att höja våra arvoden i det ekonomiska läge vi har. Om 
argumentet att man ska göra det innan nästa mandatperiod vore anledning så borde 
ärendet presenterats för ett år sen innan partierna påbörjat sina nomineringar.   
 
 
Monica Andersson, Centerpartiet Lysekil 
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RESERVATION från Marthin Hermansson (V) mot kommunfullmäktiges beslut 
2018-02-15 i ärende 10, revidering av Lysekils kommuns reglemente för arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda: 
 

 
Vi reserverar oss mot beslutet höja arvoden och ersättningar för förtroendevalda. 
 
Vår åsikt är att dessa borde sänkas och att i vissa fall helt tas bort. 
 
Särskilt införandet av ersättningar i Lysekils stadshus AB ett bolag som vi vill ta bort. 
Vänsterpartiet  
 
 
Marthin Hermansson, Vänsterpartiet 
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§ 14 
 
Utbetalning av partistöd 2018 
Dnr: LKS 2018-018 
 
Enligt reglerna för partistöd som fullmäktige beslutade om 2014, ska utbetalning av 
partistöd ske under februari månad efter beslut i fullmäktige. Det lokala partistödet i 
Lysekils kommun utgår till partier som är representerade i kommunfullmäktige. 
Enligt reglerna ska beloppen avseende grundstöd och mandatstöd justeras utifrån 
prisbasbeloppets förändringar. Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kronor och det 
innebär att grundstödet höjs till 8 180 kronor, och mandatstödet till 11 247 kronor. 
 
I underlaget har det skett en felskrivning, partistödet för centerpartiet och 
kristdemokraterna ska justeras med 70 kr, till 19 427 kronor. 
  
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-31, § 12 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-10 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år 2018 ska utgå till de politiska 
partierna i fullmäktige i enlighet med redovisat förslag, efter justering. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga partier 
Ekonomiavdelningen för utbetalning 
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§ 15 
 
Medborgarförslag om den gamla pissoaren 
Dnr: LKS 2017-897 
 
Ett medborgarförslag har inkommit 2017-12-26 gällande den gamla pissoaren. 
Förslagsställaren vill att kommunen sätter upp den på samma ställe som den stod en 
gång i tiden som ett konstföremål och glasa in den. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen för 
besvarande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2017-12-26 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen (inkl. medborgarförslag) 
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§ 16 
 
Medborgarförslag om att göra Metviks badplats tillgänglig för alla 
Dnr: LKS 2018-073 
 
Ett medborgarförslag har inkommit 2018-01-25 om att göra Metviks badplats 
tillgänglig för alla. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen för 
besvarande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2018-01-25 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen (inkl. medborgarförslag) 
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§ 17 
 
Medborgarförslag – ombyggnad av gamla posten/nuvarande Coop till 
äldreboende 
Dnr: LKS 2018-072 
 
Ett medborgarförslag har inkommit 2018-01-24 om att skapa ett äldreboende i gamla 
postens lokaler, nuvarande Coop.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2018-01-24 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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§ 18 
 
Medborgarförslag - Ordna cykelparkering för bl.a. pendlare vid 
järnvägsstationen och placera även en cykelpump där. 
Dnr: LKS 2018-005 
 
Ett medborgarförslag har inkommit 2018-01-03 om att ordna cykelparkering för bl.a. 
pendlare vid järnvägsstationen och placera även en cykelpump där. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2018-01-03 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Förslagsställaren  
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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§ 19 
 
Motion om att göra Metvik/Fiskebäcksvik till naturreservat  
Dnr: LKS 2018-105 
 
Inge Löfgren (MP) har i en motion 2018-02-08 föreslagit att Lysekils kommun bör 
genomföra ett skydd för att säkerställa att naturen bevaras orörd från Metvik till 
Fiskebäcksvik. Skyddet bör vara långsiktigt och lämpligen i form av ett statligt 
naturreservat. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2018-02-08 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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§ 20 
 
Motion om att inrätta en kommunal värdtjänst  
Dnr: LKS 2018-117 
 
Jeanette Janson (LP) har i en motion 2018-02-14 föreslagit att Lysekils kommun 
skyndsamt inrättar en tjänst för kommunalt värdskap med uppdrag att arbeta 
uppsökande och proaktivt för medborgare som behöver stöd i att förstå det s.k. 
samhällskontraktet. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2018-02-14 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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§ 21 
 
Motion om ökad komfort för dykare, paddlare och övriga besökare kring 
Släggö – året runt 
Dnr: LKS 2018-123 
 
Wictoria Insulan (M) har i en motion 2018-02-15 föreslagit att gästhamnens 
servicebyggnad vid Havsbadet förses med vintervatten, att det finns tillgång till 
duschar och toalett året runt i denna byggnad samt att bussbolag, guider etc. kan få 
(alternativt genom att köpa) tillgång till koder för att öppna vinteröppna toaletter. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2018-02-15 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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§ 22 
 
Motion om alternativ till väg 162 förbi sträckan Gåseberg -
Häggvallsbacken  
Dnr: LKS 2018-124 
 
Wictoria Insulan (M) har i en motion 2018-02-15 föreslagit att frågan om alternativ 
passage längs väg 162 förbi Häggvallsbacken utreds. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2018-02-15 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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§ 23 
 
Svar på medborgarförslag om begränsningsregler för ersättningar i 
kommunal styrelser och nämnder 
Dnr: LKS 2014-084 
 
I ett medborgarförslag från 2014 har förslagsställaren föreslagit att en 
begränsningsregel införs för ersättning i kommunala styrelser och nämnder, med 
tonvikt på kommunalrådsbefattningar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-25, § 62 om reglemente för arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda. Reglementet bygger i grunden på en procentsats av 
riksdagsledamots månadsarvode vilket skiljer sig från kommunens tidigare 
reglemente som utgick från prisbasbeloppet. De föreslagna arvodesnivåerna ligger i 
paritet med kommunerna i Västra Götaland. Kommunfullmäktige beslutade att 
fastställa beräkningsgrunden för arvoden i till 75 procent av riksdagsmannaarvodet.  
 
En förtroendevald får ersättning för förlorat arbetsinkomst efter uppvisat intyg från 
arbetsgivaren. En förtroendevald som har ett årsarvode över 20 procent utgår inget 
sammanträdesarvode. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-31, § 13 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-03 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-03-27, § 34 
Medborgarförslag  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren (inkl. tjänsteskrivelsen)  
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§ 24 
 
Svar på medborgarförslag om strategisk och långsiktig plan som 
underlag för kommunens utveckling  
Dnr: LKS 2014-085 
 
I ett medborgarförslag från 2014 har förslagsställaren föreslagit om strategisk och 
långsiktig plan som underlag för kommunens utveckling. 
 
Lysekils kommuns styrmodell som beslutades om 2016 bygger på mål- och 
resultatstyrning. Styrmodellens övergripande syfte är att tydliggöra en gemensam 
struktur och gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av kommunen och dess 
verksamheter. Styrmodellen omfattar därför hela kommunens organisation. 
Därutöver har kommunen antagit en ny vision för Lysekil. Vision Lysekil 2030 ska 
ange ett framtida önskvärt tillstånd och resultat på lång sikt (10 år eller mer). Den ska 
ge inriktning och energi för utvecklingsarbetet och visa vägen till en bättre 
verksamhet och ett bättre Lysekil. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-31, § 14 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-13 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-03-27, § 35 
Medborgarförslag  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat med 
hänvisning till vad som anförts i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren (inkl. tjänsteskrivelsen)  
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§ 25 
 
Svar på medborgarförslag om begränsningsregler för kommunala 
politiska uppdrag i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  
Dnr: LKS 2014-086 
 
I ett medborgarförslag från 2014 har förslagsställaren föreslagit att en 
begränsningsregel för kommunala politiska uppdrag i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Regeln innebär att uppdragstiden begränsas till max tre 
mandatperioder. 
 
Engagerade medborgare är grunden för att demokratin ska fungera. Det är färre 
medborgare som är aktiva i det politiska arbetet än tidigare och det är en riktning som 
fortsätter. Att inte tillåta dem som är intresserade och villiga att ha kommunala 
politiska uppdrag efter tre mandatperioder riskerar förvärra situationen med lågt 
politiskt engagemang och deltagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-31, § 15 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-03 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-03-27, § 36 
Medborgarförslag  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren (inkl. tjänsteskrivelsen)  
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§ 26 
 
Svar på medborgarförslag om nya beslut- och attestregler införs för 
kommunalråden som reglerar förhållandet mellan politiker och 
tjänstemän 
Dnr: LKS 2014-083 
 
I ett medborgarförslag från 2014 har förslagsställaren föreslagit om nya beslut- och 
attestregler införs för kommunalråden som reglerar förhållandet mellan politiker och 
tjänstemän. 
 
I början av 2017 gjordes en revidering av attestförteckningen för kommunstyrelsen 
som reglerar beslutsattestant och orderattestant. Även dokument som reglerar 
behörig firmatecknare reviderades under 2016. 
 
Förvaltningarna bereder ärenden till nämnderna och det finns delegationsordning att 
förhålla sig till. Kommunstyrelsens delegationsordning reviderades i maj 2017.  
Kommunfullmäktige har tagit beslut om bl.a. ny styrmodell, nya 
ekonomistyrningsprinciper, nytt reglemente för kommunstyrelsen samt andra viktiga 
styrdokument och fler förbättringar pågår fortlöpande. Kommunstyrelsen har även 
tagit beslut om ny tjänstemannaorganisation och i december 2017 beslutade 
kommunfullmäktige även om ny nämndorganisation inför nästa mandatperiod. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-31, § 16 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-04 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-03-27, § 33 
Medborgarförslag  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat med 
hänvisning till vad som anförts i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren (inkl. tjänsteskrivelsen)  
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§ 27 
 
Interpellation från Ronald Rombrant (LP) om medborgarundersökningen  
Dnr:  LKS 2018-099 
 
Ronald Rombrant (LP) har i en interpellation 2018-02-07 ställt frågan till 
kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) om 
medborgarundersökningen:  
 
Ni sitter ju i styret, ni har tillgång till alla analysresurser och medel att tillgodose 
kommuninvånarnas behov. Vad beror det enligt din mening på att vi politiker i 
Lysekils kommun får så dåliga betyg av våra invånare? Vad tycker du att vi ska göra 
för att vi ska få ökat förtroende från våra invånare? 
 
 
Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) meddelar att interpellationen 
kommer att besvaras vid nästa kommunfullmäktige.  
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§ 28 
 
Interpellation från Inge Löfgren (MP) – Vad händer med djuphamnen i 
Metvik? 
Dnr:  LKS 2018-106 
 
Inge Löfgren (MP) har i en interpellation 2018-02-08 har ställt frågor till 
kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) vad som händer med 
djuphamnen i Metvik. 
 

 Vad händer med planerna för en djuphamn i Metvik om det kommer en ny 
intressent?  

 Kommer kommunen att arbeta in Metvik som djuphamn i översiktsplanen. 

 Varför gör kommunen inte en teknisk-, juridisk- och naturmässig 
kontrollutredning för att se om projektet över huvud taget är genomförbart? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) meddelar att interpellationen 
kommer att besvaras vid nästa kommunfullmäktige.  
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§ 29 
 
Interpellation från Ronald Rombrant (LP) – Ska eller ska inte 
socialnämnden få tilläggsanslag? 
Dnr: LKS 2017-847 
 
Ronald Rombrant (LP) har i en interpellation 2017-12-10 ställt frågor till 
kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S), gruppledare Mats Karlsson 
(M) och Lars Björneld (L):  
 
Stämmer det att Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna i Lysekil har 
kommit överens om att socialnämnden kan komma att få extra tillskott av pengar 
under 2018? Vad menas med detta, kommer ni då att fatta beslut om en ny budget för 
2018? Tilläggsanslag? Fullmäktige, socialförvaltningens anställda, 
socialförvaltningens ledning och inte minst övriga partier i socialnämnden måste få 
klara besked, vad är det som gäller?   
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar följande: 
 

I de budgetuppföljningar vi arbetar med används inte begreppet tilläggsanslag 
som modell för att komma tillrätta med ett budgetunderskott. Man kan också 
ifrågasätta nyttan med att ge ett tilläggsanslag enbart i detta syfte. Pengarna tas 
ur samma påse så förändringen blir endast att minusposten hamnar på en annan 
rad i resultaträkningen men kommunens totala differens mot budget blir ändå 
densamma. 
 
Eftersom en kommun enligt lag inte får gå med förlust uppstår kravet att arbeta 
om budgeten endast i det fall ett budgetunderskott i en eller flera verksamheter 
resulterar i att kommunen totalt i sin årsredovisning prognostiseras att redovisa 
ett minusresultat. 
 
Med detta sagt är det inget skäl att tillföra någon nämnd ett tilläggsanslag 
enbart på grund av att man prognostiserar ett underskott mot budget vid årets 
slut. Om och när en sådan prognos redovisas tar nämnden sitt ansvar och fullgör 
sitt uppdrag gentemot fullmäktige genom att ta de beslut som krävs för att 
förvaltningen ska genomföra rimliga åtgärder för att komma i balans och att 
nämndens åtgärder samt uppföljning av verksamheten kan följas i protokoll och 
annan dokumentation. 
 
Om beslut fattas av annat politiskt organ än den egna nämnden som påtagligt 
förändrar de förutsättningar som gällde när kommunfullmäktige beslutade om 
nästa års budget kan det dock vara skäligt att nämnden också tillskjuts de medel 
som krävs utöver den ursprungliga budgeten för att finansiera de nya 
förutsättningarna. Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna menar att 
beslut har tagits som kan vara en sådan förändrad förutsättning. Samtidigt som 
socialförvaltningen ser över tjänster i verksamheten i avsikt att nå en budget i 
balans har kommunstyrelsens ledningsutskott med anledning av kollektivavtalet 
mellan SKL och Kommunal fattat beslut om att inte sänka 
sysselsättningsgraderna. När eller hur stor effekt på budgeten som beslutet får 
vet vi dock inte idag.  
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Kommunstyrelsens ledningsutskott den 20 december 2017: 
Ledningsutskottet beslutar att godkänna den framtagna handlingsplanen ”Heltid 
som norm – deltid som möjlighet”. 
 
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att sänkta sysselsättningsgrader vid 
arbetsbrist bör undvikas under tiden som handlingsplanen implementeras. 

 
 
Jan-Olof Johansson(S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt att socialnämndens ordförande fick delta i 
interpellationsdebatten.  
 
 
Ronald Rombrant tackar för svaret. 
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§ 30 
 
Anmälningsärende 
 
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende i protokoll 2018-02-15: 
 

 Beslut från Förvaltningsrätten gällande inhibition 2018-01-17 (LKS-2017-741) 

 Dom från mark- och miljödomstolen 2018-01-22 – Detaljplan Gamlestan 22:4 
(LKS 2014-068) 

 Protokollsutdrag från socialnämnden 2017-11-30, § 208 - Ej verkställda beslut 
enligt socialtjänstlagen och LSS, kvartal 3 år 2017 (2017-461)  

 Protokollsutdrag från socialnämnden 2017-11-30, § 213 – Redovisning av 
ekonomisk åtgärdsplan (LKS 2017-224) 

 Protokollsutdrag från Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2017-12-06,  
§ 60 – Årlig justering av timtaxa 2018 (LKS 2017-859) 

 Information till kommunfullmäktige om kommunrevisorernas oberoende i 
förhållande till politiken - angående tidningsartiklar i Lysekilsposten om 
äldreboende i Fiskebäck (LKS 2018-120) 

 
 


