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BESLUTANDE:
Ledamöter

Ersättare

Jan-Olof Johansson (S)
Christina Gustafson (S)
Klas-Göran Henriksson (S)
Maria Forsberg (S)
Anette Björmander (S)
Anders C Nilsson (S)
Siw Lycke (C)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Lars Björneld (FP)
Camilla Carlsson (FP)
Marthin Hermansson (V)
Yngve Berlin (K)
Britt-Marie Kjellgren (K)
Ronald Rombrant (LP)
Jeanette Jansson (LP)
Fredrik Häller (LP)
Patrik Saving (LP)
Fredrik Lundqvist (LP)
Ulrika Häller Lundbäck (KD)
Inge Löfgren (MP)
Kenth Enhov (SD)
Christoffer Zakariasson (SD)
Håkan Johansson (SD)
Mats Karlsson (M)
Richard Åkerman (M)
Sven-Gunnar Gunnarsson (S)

Håkan Smedja (V)
Lars-Olof Stilgård (LP)
Annbritt Jarnedal (LP)
Pelle Cederholm (MP)
Marita Fermell-Lagrell (M)

Vid uppropet var av 31 utsedda kommunfullmäktige, 26 ordinarie ledamöter och 5 ersättare
närvarande.
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2015-05-21

§ 40
REVISIONSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 ÅRS VERKSAMHET SAMT
FRÅGA OM ANSVARSFRIHET
Dnr: LKS 2015-182
Kommunrevisionen har 2015-04-14 överlämnat sin revisionsberättelse för år 2014.
Kommunrevisionen riktar kritik mot kommunstyrelsen och IT-nämnden som inte har
utfört någon intern kontroll för 2014 enligt med beslutande kontrollplaner.
Kommunrevisionen riktar anmärkning mot vård- och omsorgsnämnden i avseende
att ekonomistyrningen inte varit tillräcklig.
I enlighet med 5 kap 31 § KL ska fullmäktige innan man behandlar
revisionsberättelsen inhämta förklaring över anmärkningen som framställts i
revisionsberättelsen. Vård- och omsorgsnämnden avvecklades vid årsskiftet och dess
uppgifter överfördes till socialnämnden, därmed ges socialnämnden tillfälle att yttra
sig över anmärkningen. De ledamöter och ersättare som tjänstgjorde i vård- och
omsorgsnämnden under 2014 och som inte återvalts har beretts möjlighet att yttra sig
över anmärkningen.
Kommunrevisionen tillstyrker, att kommunfullmäktige beviljar ledamöter i styrelser
och nämnder ansvarsfrihet för år 2014.
Kommunfullmäktiges presidie har utformat ett förslag till beslut som delades ut på
sammanträdet.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens revisionsberättelse för år 2014 med årets granskningsrapporter
PwC granskningsrapport
Skrivelse från kommunledningskontoret 2015-04-15
Protokoll från socialnämnden 2015-04-29, § 106 med bilagor
Yttrande från ledamot 2015-05-08
Yrkande
Jan-Olof Johansson (S), Ronald Rombrant (LP): bifall till kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antecknar till protokollet, att ledamöter i styrelser och nämnder
inte deltar i handläggningen av ärendet om ansvarsfrihet för respektive verksamhet.
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad revisorerna i Lysekils
kommun anfört rikta anmärkning mot vård- och omsorgsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja de gemensamma nämnderna IT-nämnden,
miljönämnden och lönenämnden och de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet
för 2014 års förvaltning och räkenskaper.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, övriga nämnder, och de
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning och
räkenskaper.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Munkedals och Sotenäs kommuner
Ekonomienheten
Kommunrevisionen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 41
BOKSLUT OCH ÅRSREDOVISNING 2014
Dnr:
LKS 2015-078
Lysekils kommuns resultat för räkenskapsåret 2014 är 13,5 mnkr, vilket är 5,2 mnkr
bättre än budget och 9,7 mnkr bättre än föregående år. I resultatet ingår
realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar på 4,2 mnkr.
Verksamhetens intäkter och kostnader
Verksamhetens intäkter minskade med 6,5 mnkr jämfört med 2013. Minskningen
beror främst på minskade intäkter från Sotenäs på grund av deras utträde från den
gemensamma gymnasie- och vuxentutbildningsnämnden vid halvårsskiftet.
Verksamhetens kostnader ökade med 3,3 mnkr jämfört med 2013. Löner och sociala
avgifter ökade med 9,2 mnkr. Pensionskostnader, varukostnader samt lämnade
bidrag uppvisar lägre kostnader jämfört med 2013. Avskrivningarna uppgick till 25,9
mnkr vilket är 1,1 mnkr högre än 2013.
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive kommunal fastighetsavgift uppgick
till 759,1 mnkr, vilket är en ökning med 35,6 mnkr jämfört med 2013.
Finansnetto
Kommunens finansnetto var positivt och uppgick till 2,0 mnkr vilket är 0,1 mnkr
högre än 2013. Kommunens finansiella intäkter består huvudsakligen av intäkter från
de kommunala bolagen i form av ränteintäkter av reverslån och borgensavgifter för
kommunal borgen.
Eget kapital och soliditet
Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 274,9 mnkr vilket är en ökning med
16,0 mnkr. Ökningen består av årets resultat på 13,5 mnkr samt 2,5 mnkr i återbäring
på insatskapital hos Kommuninvest ekonomisk förening. Soliditeten, som visar den
långsiktiga betalningsförmågan, har ökat med 2,2 procentenheter från 37,4 procent
till 39,6 procent. Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden, som är negativ,
har förbättrats med 5,0 procentenheter från -32,3 procent till -27,3 procent.
Pensionsförpliktelserna har minskat med 18,3 mnkr och uppgår per den 31 december
2014 till 464,4 mnkr.
Borgensåtagande
Kommunens borgensåtagande vid utgången av 2014 uppgick till 871,3 mnkr vilket är
en minskning med 6,8 mnkr jämfört med föregående årsskifte. Av åtagandet avser
747,0 mnkr kommunägda bolag, 117,9 mnkr avser Kooperativa hyresrättsföreningen
Lysekils omsorgsbostäder. Resterande 6,4 mnkr avser förlustansvar till egna hem och
bostadsrättsföreningar samt till Folkets Hus- och idrottsföreningar.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Balanskrav och finansiella mål
Balanskravsutredningen visar ett resultat på 13,5 mnkr. Det innebär att kommunen
uppnår det lagstadgade balanskravet. Kommun har inget negativt resultat att reglera
från föregående år.
Årets resultat uppgick till 1,8 procent av de totala skatteintäkterna. Målet enligt
budgeten var ett resultat på 1,3 procent. Detta finansiella mål är således uppfyllt.
Det andra finansiella målet för 2014 var att investeringsutgifterna inte ska överstiga
avskrivningarna. Nettoinvesteringarna har uppgått till 24,4 mnkr och avskrivningarna
25,9 mnkr. Även detta mål är således uppfyllt.
Nämndernas resultat
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, individ- och
myndighetsnämnden samt kommunstyrelsen redovisar negativa budgetavvikelser
medan bildningsnämnden och byggnadsnämnden redovisar positiva
budgetavvikelser. Totalt redovisar nämnderna en negativ avvikelse mot budget på
9,6 mnkr.
Sammanställd redovisning
Resultatet i den sammanställda redovisningen, vilken innefattar Lysekils kommun,
koncernen Lysekils Stadshus AB, Rambo AB samt Räddningstjänstförbundet Mitt
Bohuslän uppgår till 38,2 mnkr. Föregående år uppgick sammanställt resultat till
6,3 mnkr.
Balansräkningens omslutning uppgick den 31 december 2014 till 1 644,9 mnkr vilket
är en minskning med 21,9 mnkr. Kommunens andel av omslutningen är 42,2 procent.
Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 92,6 mnkr och de långfristiga skulderna
983,8 mnkr. Soliditeten, exklusive pensionsförpliktelser, uppgick till 23,1 procent.
Yrkande
Jan-Olof Johansson (S), Lars Björneld (FP), Ronald Rombrant (LP), Christina
Gustafson (S), Ann-Charlotte Strömwall (FP), Mats Karlsson (M), Anders C Nilsson
(S): bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Ekonomienheten 2015-03-30 med bilaga.
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-08, § 54
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 2014 års resultat- och balansräkning samt
förvaltningsberättelse.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och styrelser
Samtliga bolag
Kommunrevisionen
Ekonomienheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

6 (17)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2015-05-21

§ 42
MOTION OM BESVÄRSRÄTT OCH JÄVSLIKNANDE SITUATIONER
Dnr: LKS 2015-214
Fredrik Lundqvist (LP) har i en motion 2015-05-06 föreslagit om besvärsrätt och
jävsliknande situationer – ett svar på minskat förtroende för politiken i Lysekil.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunfullmäktiges
presidium och kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion 2015-05-06.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 43
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT ERBJUDA SOMMARSKOLA
Dnr: LKS 2015-255
Ett medborgarförslag ha inkommit 2015-05-21 om att erbjuda sommarskola för de
elever som inte når målen och att dessa elever ska ges utökad undervisningstid upp
till 20 dagar under sommaren.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till utbildningsnämnden
och kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-05-21.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut.
Beslutet skickas till
Motionären
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 44
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT SKAPA HUSBILSPARKERING I
GRUNDSUND
Dnr: LKS 2015-254
Ett medborgarförslag ha inkommit 2015-05-20 om att skapa mer husbilsparkeringar i
Grundsund, det skulle ge möjlighet att bl.a. öka besöksnäringen till handeln och
restaurangerna.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen för
besvarande.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-05-20
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 45
AVSÄGELSE FRÅN UPPDRAGET SOM LEDAMOT I
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dnr: LKS 2014-425
Maria Lundbom (LP) har i en skrivelse 2015-05-08 avsagt sig uppdraget som ledamot
i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Maria Lundbom 2015-05-08.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att anmäla avsägelsen till länsstyrelsen för ny
sammanräkning.
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts.
Beslutet skickas till
Maria Lundbom
Länsstyrelsen
Nämndsekreteraren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 46
AVSÄGELSE FRÅN UPPDRAG SOM LEDAMOT I MILJÖNÄMNDEN I
MELLERSTA BOHUSLÄN
Dnr: LKS 2014-455
Philip Nordqvist (FP) har i en skrivelse 2015-05-04 avsagt sig uppdraget som ledamot
i miljönämnden i mellersta Bohuslän.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Philip Nordqvist 2015-05-04.
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
Philip Nordqvist
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Valberedningen
Nämndsekreteraren, Lysekil och Sotenäs

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 47
AVSÄGELSE FRÅN UPPDRAG SOM ERSÄTTARE I
BYGGNADSNÄMNDEN
Dnr: LKS 2014-455
Mikke Hermansson (V) har i en skrivelse 2015-05-12 avsagt sig uppdraget som
ersättare i byggnadsnämnden.
Nominering
Marthin Hermansson (V) nominerar Bernt Säll (V) till ersättare i byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Mikke Hermansson 2015-05-12.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts.
Kommunfullmäktige beslutar enligt nomineringen att välja Bernt Säll som ersättare
till byggnadsnämnden.
Beslutet skickas till
Mikke Hermansson
Berns Säll
Nämndsekreteraren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 48
AVSÄGELSE FRÅN UPPDRAG SOM ERSÄTTARE I
KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH LEDAMOT I UTBILDNINGSNÄMNDEN
Dnr: LKS 2014-455, 2014-425
Nigel Bourne (V) har i en skrivelse 2015-05-17 avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige och som ledamot i utbildningsnämnden.
Nominering
Marthin Hermansson (V) nominerar Lisbeth Lindström (V) som ledamot i
utbildningsnämnden och Håkan Smedja (V) som ersättare i utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Nigel Bourne 2015-05-17.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts.
Kommunfullmäktige beslutar enligt nomineringen att välja Lisbeth Lindström (V)
som ledamot och Håkan Smedja (V) som ersättare i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att anmäla avsägelsen som ersättare i
kommunfullmäktige till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Beslutet skickas till
Nigel Bourne
Länsstyrelsen
Lisbeth Lindström
Håkan Smedja
Nämndsekreteraren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

13 (17)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2015-05-21

§ 49
VAL AV STYRELSE TILL KOOPERATIVA HYRESRÄTTSFÖRENING
LYSEKILS OMSORGSBOSTÄDER
Dnr: LKS 2015-271
Valnämndens ordförande aktualiserar val till styrelse för kooperativa
hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder. Tre ordinarier samt tre ersättare ska
nomineras.
Ajournering
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 19.35 – 20.00. Efter
ajourneringen genomförs nytt upprop varvid ordförande konstaterar att
kommunfullmäktige är församlat med 26 ordinarie och 5 ersättare.
Ronald Rombrant (LP) anmäler att Lysekilspartiet, Miljöpartiet och
Kristdemokraterna inte kommer att nominera någon från sina partier.
Nominering
Valberedningens ordförande nominerar följande personer:
Roland Karlsson (FP), Maria Forsberg (S) och Agneta Stenqvist (opol) till ordinarie
ledamot.
Christina Rörvall- Dahlberg (C), Marita Fermell-Lagrell (M) och Ola Ingevaldson
(opol) till ersättare.
Protokollsanteckning
Ordföranden avslår begäran om protokollsanteckningar från Ronald Rombrant (LP),
Ann-Charlotte Strömwall (FP) och Marthin Hermansson (V).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande personer till styrelsen för kooperativa
hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder:
Ordinarie
Roland Karlsson (FP)
Maria Forsberg (S)
Agneta Stenqvist (opol)
Ersättare
Christina Rörvall- Dahlberg (C)
Marita Fermell-Lagrell (M)
Ola Ingevaldson (opol)
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 50
FRÅGOR TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ANGÅENDE
KOOPERATIVA HYRESRÄTTSFÖRENINGEN LYSEKILS
OMSORGSBOSTÄDER
Dnr: LKS 2015-258
Ronald Rombrant (LP) har ställt följande frågor angående kooperativa
Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder till kommunstyrelsens ordförande.
I revisionsberättelsens sammanfattning för år 2014 lyfter revisionen fram följande:
Kommunen har inte tagit med Kooperativa hyresrättsföreningen
Lysekils omsorgsbostäder i den sammanställda redovisningen eller
lämnat en verksamhetsbeskrivning för denna organisation såsom sker
för övriga kommunala företag.
Kommunstyrelsens ordförande anser, såvitt jag har förstått, att nämnda förening, till
skillnad från våra kommunägda företag, är en extern juridisk person.
Fråga 1: Anser du att det är lämpligt att du i din roll som ledamot i den ekonomiska
föreningen, förvisso ”bara” suppleant, deltar i beslutfattande i kommunstyrelsen som
berör denna förening. (Vilket bl a skedde vid senaste kommunstyrelsemötet i ett
ärende rörande Stångenäshemmet).
Fråga 2: Undertecknad har vid ett flertal tillfällen begärt ut dels årsredovisning för
2014. Undertecknad har också begärt ut uppgifter om hur mycket som har utbetalats
till Riksbyggen och vilka tjänster Riksbyggen (helt utan konkurrensutsättning) har
utfört åt den ekonomiska föreningen. Jag har ännu inte fått ut några uppgifter. Anser
du detta vara förenligt med den offentliga verksamhet som kommunen bedriver och
vad kan du som kommunens representant i styrelsen göra åt detta?

Kommunstyrelsens ordförande meddelar att han kommer att svara vid nästa
kommunfullmäktige.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 51
FRÅGA TILL VALBEREDNINGENS ORDFÖRANDE ANGÅENDE
NOMINERINGAR TILL KOOPERATIVA HYRESRÄTTSFÖRENINGEN
LYSEKILS OMSORGSBOSTÄDER
Dnr: LKS 2015-259
Ronald Rombrant (LP) har ställt följande frågor angående kooperativa
Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder till valberedningsens ordförande.
Lysekils kommun utser, såvitt jag förstår, ordförande och flera ledamöter i den
Riksbyggen anknutna föreningen Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils
omsorgsbostäder, den förening som äger Stångenäshemmet och Lysekilshemmet.
Fråga 1: Varför hanterade valberedningen inte nomineringarna till denna
ekonomiska förening på samma sätt som nomineringarna till övriga nämnder och
styrelser i höstas?
Fråga 2: Hur ser valberedningsprocessen ut framöver när det gäller denna
ekonomiska förening?
Valnämndens ordförande beklagar och ber om ursäkt att ärendet har fallit bort i
valberedningens arbete.
Valberedningens ordförande ber att få återkomma vid nästa sammanträde om
frågeställaren vill ha ytterligare svar.
Ronald Rombrant tackar för svaret.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 52
FRÅGA TILL FULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE OM NÄR
KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE FÖRLÄGGS UTANFÖR
KOMMUNHUSET
Dnr: LKS 2015-260
Marthin Hermansson (V) har ställt fråga till kommunfullmäktiges ordförande när
fullmäktiges sammanträde ska förläggas utanför kommunhuset.
Kommunfullmäktiges ordförande svarar att under hösten boka in ett möte utanför
stadshuset efter avstämning med ansvarig för radiosändningarna.
Marthin Hermansson tackar för svaret.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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