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BESLUTANDE:
Ledamöter

Ersättare

Jan-Olof Johansson (S) §§ 53-61, 63-79
Christina Gustafson (S)
Klas-Göran Henriksson (S)
Maria Forsberg (S)
Anette Björmander (S)
Anders C Nilsson (S)
Mats Karlsson (M)
Cheyenne Röckner (M)
Richard Åkerman (M)
Siw Lycke (C)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Lars Björneld (FP) §§ 53-61, 63-79
Camilla Carlsson (FP)
Jessica Södergren (V)
Yngve Berlin (K)
Britt-Marie Kjellgren (K)
Kent Enhov (SD) §§ 62-79
Christoffer Zakariasson (SD) §§ 61-79
Håkan Johansson (SD) §§ 61-79
Ulrika Häller Lundbäck (KD) §§ 53-61,
63-79
Inge Löfgren (MP)
Jeanette Jansson (LP) §§ 53-61, 63-79
Ronald Rombrant (LP) §§ 53-61, 63-79
Annbritt Jarnedal (LP) §§ 55-79
Fredrik Lundqvist (LP) §§ 53-61, 63-79
Thomas Falk (LP)
Fredrik Häller (LP)
Patrik Saving (LP)
Sven-Gunnar Gunnarsson (S)

Annbritt Jarnedal (LP) §§ 53-54
Håkan Smedja (V) §§ 55-79

Vid uppropet var av 31 utsedda kommunfullmäktige, 25 ordinarie ledamöter och 1 ersättare
närvarande.

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2015-06-25

§ 53
NY LEDAMOT OCH ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dnr: LKS 2014-425
Länsstyrelsen har i beslut 2015-06-08 utsett Annbritt Jarnedal till ny ledamot efter
Maria Lundbom, samt ny ersättare, Gert-Ove Forsberg för Lysekilspartiet.
Ny ersättare för Vänsterpartiet har Länsstyrelsen utsett Annica Bohlin efter
Nigel Bourne.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut 2015-06-08
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anteckna länsstyrelsens beslut samt att hälsa
Annbritt Jarnedal, Gert-Ove Forsberg och Annica Bohlin välkommen till
kommunfullmäktige.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 54
UPPHANDLING OCH INKÖPSPOLICY INKLUSIVE RIKTLINJER
Dnr: LKS 2015-232
Utifrån de lagändringar i Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt Lagen om
upphandling inom områden vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) som
trädde i kraft den 1 juli 2014 måste kommunens antagna policy och riktlinjer
avseende upphandling och inköp justeras. Den nuvarande policyn och riktlinjer
antogs 2011 i samarbete med kommunerna i norra Bohuslän.
Den största förändringen är reglerna kring nivån på direktupphandling. Högsta
beloppet för direktupphandling har höjts från 270 964 kronor till 505 800 kronor för
LOU och från 541 928 kronor till 939 342 kronor för LUF från och med 1 juli 2014.
Förslag till ny policy och riktlinjer har tagits fram tillsammans med kommunerna i
Norra Bohuslän, vilket innebär att kommunerna kommer att ha i stort sett en
likalydande policy och riktlinjer.
Beslutsunderlag
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2015-05-12, med bilagor
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-10, § 97
Yrkande
Anders C Nilsson (S): bifall till kommunstyrelsens förslag samt tilläggsyrkande att
uppdra åt kommunens upphandlingsenhet att informera och hjälpa lokala företag
med kunskap i offentlig upphandling, med mål att fler lokala företag lägger in anbud
och kan upphandlas av kommunen.
Mats Karlsson (M), Jan-Olof Johansson (S), Siw Lycke (C), Lars Björneld (FP): bifall
till kommunstyrelsens förslag samt bifall till Anders C Nilssons tilläggsyrkande.
Yngve Berlin (K): ändringsyrkande att rubriken och texten i stycket 5.6 ändras till:
Sociala och etiska krav. Vid upphandling ska entreprenör/leverantör följa de
deklarationer och konventioner som undertecknas av Sverige inom områdena
mänskliga rättigheter, arbeträtt och arbetsmiljöhänsyn.
Vid upphandling av entreprenader och tjänster ska entreprenör vidta åtgärder så att
inte lag eller gällande svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om entreprenören
inte tecknat svenskt avtal ska ändå motsvarande villkor gälla för entreprenörens
anställda. Detsamma ska gälla för eventuella underentreprenörer som entreprenören
anlitat för att fullgöra kravet.
Fredrik Häller (LP): bifall till kommunstyrelsens förslag samt tilläggsyrkande att
kommunens personal som är inblandade i mindre s.k. direktupphandlingar i
möjligaste mån i första hand antar anbud från företag som har säte i Lysekils
kommun, under förutsättning att pris och kvalitet på varan eller tjänsten uppnår
kraven.
Thomas Falk (LP): bifall till kommunstyrelsens förslag samt bifall till Fredrik Hällers
tilläggsyrkande.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Mats Karlsson (M): avslag på Yngve Berlins ändringsyrkande.
Jessica Södergren (V): bifall till Yngve Berlins ändringsyrkande.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Anders C Nilssons m.fl. tilläggsyrkande mot avslag.
Proposition på Fredrik Hällers m.fl. tilläggsyrkande mot avslag.
Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins m.fl. ändringsyrkande.
Proposition på kommunstyrelsens förslag i övrigt.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Anders C Nilssons m.fl. tilläggsyrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt yrkandet.
Ordförande ställer proposition på Fredrik Hällers m.fl. tilläggsyrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins m.fl.
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt yrkandet.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i övrigt och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget i övrigt.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att rubriken och texten i stycket 5.6 ändras till:
Sociala och etiska krav. Vid upphandling ska entreprenör/leverantör följa de
deklarationer och konventioner som undertecknas av Sverige inom områdena
mänskliga rättigheter, arbeträtt och arbetsmiljöhänsyn.
Vid upphandling av entreprenader och tjänster ska entreprenör vidta åtgärder så
att inte lag eller gällande svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om
entreprenören inte tecknat svenskt avtal ska ändå motsvarande villkor gälla för
entreprenörens anställda. Detsamma ska gälla för eventuella underentreprenörer
som entreprenören anlitat för att fullgöra kravet.
Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunens upphandlingsenhet att
informera och hjälpa lokala företag med kunskap i offentlig upphandling, med mål att
fler lokala företag lägger in anbud och kan upphandlas av kommunen.
Kommunfullmäktige beslutar att för övrigt anta policy och riktlinjer avseende
upphandling och inköp.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten (f.v.b.)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 55
GENOMFÖRANDEAVTAL FÖR GÅNG- OCH CYKELVÄG 839
Dnr: LKS 2015-221
Kommunfullmäktige beslutade 2008-04-03, § 30 att godkänna exploateringsavtal
med Preemraff Petroleum AB. Till grund för avtalet låg förslag om detaljplan för
utbyggnad av Preemraff Lysekil. I exploateringsavtalet hanterades frågan om
deltagande i finansiering av gång och cykelväg utmed 839. Avtalets mening var att
medfinansiering skulle ske med 6 150 tkr från Preemraff.
Då utbyggnaden inte blev av så har även byggandet av gång och cykelväg längt 839
inte genomförts.
Preemraff i Lysekil vill nu att gång- och cykelvägen byggs ut och har tillsammans med
Lysekils kommun kommit fram till avtal för genomförande.
Avtalet bygger på att Preemraff tar huvudasvaret för utbyggnaden och Lysekils
kommun medfinansierar projektet med totalt 2 mnkr.
Det innebär att den uppgörelsen som finns med i exploateringsavtalet från 2008,
punkt 5 utgår och ersätts med nytt avtal.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-08, med bilagor
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-10, § 78
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till avtal för gång- och
cykelväg 839, gällande att punkt 5, gång- och cykelväg i exploateringsavtalet med
Preemraff AB 2008-03-05 utgår.
Beslutet skickas till
Preemraff AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 56
STRATEGISKT FASTIGHETSKÖP I SÖDRA HAMNEN LYSEKIL
Dnr: LKS 2015-269
Fastighetsenheten har blivit kontaktad av en mäklarfirma som erbjuder Lysekils
kommun att förvärva fastigheten Södra Hamnen 1:116. Fastigheten ligger strategiskt
placerad, mitt i ett område som Lysekils kommun äger.
Lysekils Kommun erbjuds att köpa fastigheten till en köpesumma av 1,2 mnkr.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-25, med bilaga
Protokoll från ledningsutskottet 2015-05-20, § 47.
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-10, § 87
Yrkande
Jan-Olof Johansson (S): tilläggsyrkande, att köpet finansieras inom 2015-års
investeringsbudgetram med egna medel.
Ronald Rombrant (LP): bifall till Jan-Olof Johanssons tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt yrkandet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge fastighetsenheten i uppdrag att slutföra köp av
fastigheten Södra Hamnen 1:116 till ett pris av 1,2 mnkr. Köpet finansieras inom 2015års investeringsbudgetram med egna medel.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsenheten (f.v.b)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 57
REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING FÖR
LYSEKILS HAMN AB
Dnr: LKS 2014-477
Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 2015-01-15, § 15, att Lysekils
Stadshus AB:s helägda dotterbolag Kolholmarna AB avvecklas att genom en fusion
uppgå i Lysekils Hamn AB.
I anslutning härtill krävs att styrdokumenten för Lysekils Hamn AB i form av
ägardirektiv och bolagsordning revideras. Revideringen innebär, att tillämpliga delar
av styrdokumenten för Kolholmarna AB överförs till motsvarande styrdokument för
Lysekils Hamn AB.
De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB
som tillstyrkt förslagen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-28, med bilagor
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-10, § 98
Yrkande
Klas-Göran Henriksson (S): återremiss för att ge möjlighet för kommunstyrelsen att
beakta yttrande från Lysekils Hamns AB över förslaget till ägardirektiv.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Klas-Göran Henrikssons återremissyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt yrkandet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för komplettering.
Beslutet skickas till
Lysekils stadshus AB
Lysekils Hamn AB
Kommunstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 58
FLYTT AV HANTERINGEN AV DETALJPLANER FRÅN
KOMMUNSTYRELSEN TILL BYGGNADSNÄMNDEN
Dnr: LKS 2015-250
Innan ansvaret för detaljplanering flyttades till kommunstyrelsen så låg hela
planverksamheten under dåvarande miljö- och byggnadsnämnden. Den politiska
situationen ledde till att ansvaret flyttades över till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen är dock hårt belastat med ett brett ansvarsområde och många
ärendetyper att hantera. Detta har föranlett uppdraget till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till och beskriva konsekvenser av en överflyttning av
hanteringen av detaljplaner från kommunstyrelsen tillbaka till byggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen kommer fortsatt att ha det övergripande ansvaret för såväl
detaljplanering som översiktsplanering.
Kommunstyrelsen kommer fortsatt att fatta beslut om att bevilja eller avslå
planbeskedsansökningar och att godkänna detaljplaner inför antagande i
kommunfullmäktige. Nämnden får dock, anta en plan som inte är av stor vikt eller har
principiell betydelse.
Byggnadsnämnden föreslås även sköta övrig hantering av detaljplaner med undantag
för möjligheten att avbryta planarbeten där exploatören motsätter sig ett avbrytande.
Denna beslutsrätt föreslås fortsatt ligga kvar hos kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-19
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-10, § 69
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att hanteringen av detaljplaner flyttas från
kommunstyrelsen till byggnadsnämnden enligt redovisat förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att budgeten för planverksamheten i sin helhet ska ligga
kvar hos kommunstyrelsen. Konsekvenserna av beslutet ska följas upp under hösten
2016 för att om nödvändigt möjliggöra omfördelning av budgetramarna för
budgetåret 2017.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och bygglovsenheten
Byggnadsnämnden

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 59
REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN
Dnr: LKS 2015-285
Förslag till nytt reglemente för byggnadsnämnden har tagits fram med anledning av
att flytta tillbaka hanteringen av detaljplaner till byggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen har det fortsatta övergripande ansvaret för såväl detaljplanering
som översiktsplanering.
Det nya reglementet som föreslås för byggnadsnämnden innebär att
kommunstyrelsen fortsatt fattar beslut om att bevilja eller avslå
planbeskedsansökningar och att godkänna detaljplaner inför antagande i
kommunfullmäktige. Nämnden får dock, med stöd av PBL 5 kap 27§, anta en plan
som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-29.
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-10, § 70
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till nytt reglemente för
byggnadsnämnden. Reglementet gäller omedelbart efter att kommunfullmäktiges
protokoll har justerats.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och bygglovsenheten
Byggnadsnämnden

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 60
PENSIONSPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM LYSEKILS KOMMUN
Dnr: LKS 2015-327
Lysekils kommun står inför, liksom övriga kommuner i landet, utmaningen att än mer
stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla kompetent personal.
Ett av verktygen för att uppnå detta är att säkerställa att pensionsfrågorna får en
enhetlig och konsekvent hantering. Därför har förslag till en Pensionspolicy tagits
fram av personalenheten.
Beslutsunderlag
Personalenhetens tjänsteskrivelse 2015-05-26, med bilaga.
Protokoll från centrala samverkansgruppen 2015-05-18, § 25
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-10, § 79
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen Pensionspolicy.
Kommunfullmäktige beslutar att Pensionspolicyn ska ses över en gång varje
mandatperiod och vid behov uppdateras. Pensionspolicyn ska ses över tidigare om det
sker större förändringar i lagar och kollektivavtal som har påverkan på
pensionsområdet.
Beslutet skickas till
Personalenheten (f.v.b)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 61
TERTIALRAPPORT PER DEN 30 APRIL 2015
Dnr: LKS 2015-305
Kommunens resultat per den 30 april uppgår till 13,6 mnkr vilket är en försämring
med 2,6 mnkr jämfört med samma period 2014.
Vid årets slut beräknas ett resultat om 12,1 mnkr vilket är 10,4 mnkr lägre än det
budgeterade resultatet för 2015 om 22,5 mnkr som togs av kommunfullmäktige i
december 2014. I det beräknade resultatet ingår återbetalning av AFA-premier från
2004 med 7,4 mnkr.
Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och socialnämnden prognostiserar negativa
budgetavvikelser vid årsskiftet med 1,3 mnkr, 3,6 mnkr respektive 8,6 mnkr. Övriga
nämnder beräknar att hålla budget.
Skatteintäkter och generella statsbidrag kommer att redovisa en negativ
budgetavvikelse med 4,6 mnkr. Prognosen för finansnettot beräknas till 0,6 mnkr.
Beslutsunderlag
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2015-06-01, med bilaga.
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-10, § 81
Yrkande
Sven-Gunnar Gunnarsson (S): återremiss på kommunstyrelsens förslag att bevilja
utbildningsnämndens begäran om 0,5 mkr till projektet att förbättra elevernas
skolresultat.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Sven-Gunnar Gunnarssons återremissyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapporten per den 30 april 2015.
Kommunfullmäktige uppmanar socialnämnden och utbildningsnämnden att vidta
avvägda och balanserade åtgärder för att minska de prognostiserade underskotten.
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera kommunstyrelsens förslag att bevilja
utbildningsnämndens begäran om 0,5 mkr till projektet att förbättra elevernas
skolresultat.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 61 A
KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET 2016 SAMT PLAN
2017-2018
Dnr: LKS 2015-270
I slutet av mars i år sände ekonomienheten ut anvisningar samt av
budgetberedningen beräknade preliminära budgetramar för 2016. Fördelningen
utgick från tillgängliga resurser samt när det gäller nämndernas ramtilldelning, en
fortsättning på de treårsplaner som startade i samband med att budgeten för 2015
togs.
Under april och maj har nämnder och förvaltningar arbetat med konsekvensanalyser
med utgångspunkt i dessa preliminära ramar. I mitten av maj hölls dialoger med
budgetberedningen. Dialogerna var nämndvisa och då presenterades
konsekvensanalyser av tilldelade ramar och äskanden på grund av verksamhets- och
volymförändringar.
Kommunstyrelsens förslag till budget 2016 är följande:
1.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunens resultat för 2016 ska uppgå till
12,9 mnkr vilket motsvarar 1,6 procent av skatteintäkter, generella
statsbidrag samt kommunala fastighetsavgifter.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunens resultat för 2017 och 2018 ska
uppgå till 1,5 % respektive 2,0 % av respektive års skatteintäkter, generella
statsbidrag samt kommunala fastighetsavgifter.

3.

Kommunfullmäktige beslutar om följande budgetramar för nämnderna:








Kommunstyrelsen
98,7 mnkr
Byggnadsnämnden
3,5 mnkr
Utbildningsnämnden
315,0 mnkr
Socialnämnden
340,5 mnkr
IT-nämnden (Lysekil värdkommun)
2,3 mnkr
Lönenämnden (Munkedal värdkommun) 3,2 mnkr
Miljönämnden (Sotenäs värdkommun)
2,3 mnkr

4.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en investeringsbudgetram för
2016 på 50,0 mnkr. Investeringarna ska finansieras med egna medel.

5.

Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga kommunstyrelsen att inom den
totala investeringsutgiftsramen på 50,0 mnkr för år 2016 disponera
investeringsmedel för planerade enskilda investeringsprojekt utifrån
förändrade förutsättningar under året.

6.

Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga kommunstyrelsen att göra
ramjusteringar som följd av lönerörelsen samt ramjusteringar som följd av
förändrade kapitaltjänstkostnader/lokalhyror på grund av aktiverade
investeringar. Ramjusteringarna får inte överstiga centralt budgeterade
belopp för ändamålen.

7.

Kommunfullmäktige beslutar anteckna att såsom för egen skuld ingå borgen
för Lysekils Stadshus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 110 660 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
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8.

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
LysekilsBostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 472 575 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

9.

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Leva i
Lysekil AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
258 125 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

10. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
Lysekils Hamn AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
21 276 724 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
11. Kommunfullmäktige beslutar att om inget annat senare beslutas för 2016
debitera borgensavgift på 0,6 procent.
12. Kommunfullmäktige beslutar att Lysekils kommun bekräftar att ingången
borgens-förbindelse av den 17 augusti 2006 (”Borgensförbindelsen”), vari
Lysekils kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld
för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser,
alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Lysekils kommun
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och
vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. Kommunfullmäktige
beslutar att utse Jan-Olof Johansson och Leif Schöndell att för kommunens
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
13. Kommunfullmäktige beslutar anteckna, att kommunfullmäktige intill att
annat beslutas har en skattesats för 2016 uppgående till 22,46 kronor
14. Kommunfullmäktige beslutar att de kommunövergripande målen från
fullmäktigebeslutet om budget 2015 står fast.
15. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nämndernas tolkning av de
kommunövergripande målen enligt bilagor.
16. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt fastställa 2016 års budget samt
plan för år 2017 - 2018 i enlighet med upprättat förslag till budgetdokument,
daterat 2015-06-01.
17. Kommunfullmäktige beslutar att uppmana nämnder och styrelsen att i
enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciper före december månads
utgång anta sin egen detaljbudget, inom ramen för tilldelad budget.
Beslutsunderlag
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2015-06-01 med bilagor
MBL-protokoll från centrala samverkansgruppen 2015-06-08
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-10, § 82
Ajournering
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 15.50-16.30. Efter
ajourneringen genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att
kommunfullmäktige är församlat med 28 ordinarie och 1 ersättare.
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Yrkande
Jan-Olof Johansson (S): De samverkande partierna, socialdemokraternas,
moderaternas, centerpartiets och folkpartiets förslag till budget:
Att kommunens resultat för 2016 ska uppgå till 9,6 mnkr.
Att nämnderna erhåller följande budgetramar 2016:








Kommunstyrelsen
96,7 mnkr
Byggnadsnämnden
3,5 mnkr
Utbildningsnämnden
315,8 mnkr
Socialnämnden
345,0 mnkr
IT-nämnden (Lysekil värdkommun)
2,3 mnkr
Lönenämnden (Munkedal värdkommun) 3,2 mnkr
Miljönämnden (Sotenäs värdkommun)
2,3 mnkr

I övrigt yrkande enligt kommunstyrelsens förslag i punkterna 2, 4-17.
Ronald Rombrant (LP): Lysekilspartiets, miljöpartiets och kristdemokraternas förslag
till budget:
Att kommunens resultat för 2016 ska uppgå till 0,1 mnkr.
Att nämnderna erhåller följande budgetramar 2016:








Kommunstyrelsen
99,2 mkr
Byggnadsnämnden
3,5 mnkr
Utbildningsnämnden
315,8 mkr
Socialnämnden
352,0 mkr
IT-nämnden (Lysekil värdkommun)
2,3 mnkr
Lönenämnden (Munkedal värdkommun) 3,2 mnkr
Miljönämnden (Sotenäs värdkommun)
2,3 mnkr

I övrigt yrkande enligt kommunstyrelsens förslag i punkterna 2, 4-17.
Att uppdra åt kommunstyrelsen att göra en genomlysning av socialnämndens
respektive kommunstyrelsens verksamheter samt därefter föreslå
förbättringsåtgärder när det gäller styrning, ledning och uppföljning.
Att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda konsekvenserna av en avveckling av
Lysekils Stadshus AB senast 2016-12-31 samt att analysera och marknadsvärdera de
tillgångar som finns i de företag som ägs eller delägs av Lysekils kommun.
Att kommunstyrelsen ska prioritera arbetsmiljöbefrämjande åtgärder, så att
avsevärda förbättringar sker under 2015 -2016.
Att i investeringsbudgeten - med högsta prioritet - anslå upp till en miljon kronor för
att uppgradera IT-infrastrukturen i kommunens verksamhetsfastigheter bl. a. för att
förbättra arbetsmiljö och därmed göra kommunens arbetsplatser attraktivare.
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Att en beredning tillsätts bestående av fullmäktiges samtliga partier med uppgift att
formulera en anpassningspolitik till förändrat invånarantal och förändrade
demografiska förhållanden. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att formulera ett tydligt
uppdrag med tydliga mål för beredningen.
Yngve Berlin (K): Kommunistiska partiets och vänsterpartiets förslag till budget:
Att kommunfullmäktige beslutar att kommunen för 2016, om kraven på
verksamhetens kvalitet möjliggör ska uppnå ett nollresultat.
Att kommunfullmäktige beslutar att kommunen för 2017 och 2018, om kraven på
verksamhetens kvalitet möjliggör ska uppnå ett nollresultat.
Att nämnderna erhåller följande budgetramar 2016:








Kommunstyrelsen
99,2 mnkr
Byggnadsnämnden
3,5 mnkr
Utbildningsnämnden
315,9 mnkr
Socialnämnden
352,0 mnkr
IT-nämnden (Lysekil värdkommun)
2,3 mnkr
Lönenämnden (Munkedal värdkommun) 3,2 mnkr
Miljönämnden (Sotenäs värdkommun) 2,3 mnkr

Att kommunfullmäktige beslutar att fastställa en investeringsbudgetram för 2016 på
60,0 mnkr. Investeringarna ska till 80 procent finansieras med egna medel, övriga 20
procent genom upplåning.
I övrigt yrkande enligt kommunstyrelsens förslag i punkterna 5-17.
Att uppdra åt kommunstyrelsen att göra kraftfulla investeringar i arbetsmarknadsåtgärder för att dels minska behovet av försörjningsstöd och dels bryta isolering och
förbättra integrationen i samhället, medel för denna investering tas ur budget för
investeringar för 2016.
Att kommunens förvaltningar och dess personal ges arbetsro och att de ständiga
organisationsexperimenten upphör.
Att kommunen strävar att använda både personalens kompetens och de ekonomiska
medlen mer optimalt.
Att kommunen tar till sig personalens goda idéer om hur man kan arbeta på ett sätt
som gagnar brukaren, är bra för personalen och tillfredsställer politiska krav på en
verksamhet med god kvalitet och utan privata vinstintressen.
Att kommunen i skrivelse till regeringen och med alla tillbuds stående medel av
riksdag och regering kräver att kommunerna ersätts fullt ut för de merkostnader som
orsakas av lagtvingande riksdagsbeslut. Exempelvis den underfinansierade lagen om
särskilt stöd (LSS). Att human lagstiftning också måste få en human finansiering.
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Christoffer Zakariasson (SD):att kommunens resultat för 2016 ska uppgå till
2,54 mnkr.
Att nämnderna erhåller följande budgetramar 2016:








Kommunstyrelsen
98,0 mnkr
Byggnadsnämnden
3,5 mnkr
Utbildningsnämnden
316,5 mnkr
Socialnämnden
350,0 mnkr
IT-nämnden (Lysekil värdkommun)
2,3 mnkr
Lönenämnden (Munkedal värdkommun) 3,2 mnkr
Miljönämnden (Sotenäs värdkommun) 2,3 mnkr

Att i övrigt bifalla budgetberedningens förslag till budget 2016.
Christina Gustafson (S) och Siw Lycke (C): avslag till kommunstyrelsens förslag samt
bifall till Jan-Olof Johanssons yrkande.
Richard Åkerman (M), Anders C Nilsson (S), Ann-Charlotte Strömwall (FP), Lars
Björneld (FP) och Maria Forsberg (S): bifall till Jan-Olof Johanssons yrkande.
Mats Karlsson (M): bifall till Jan-Olof Johanssons yrkande samt avslag på
kommunistiska partiets, vänsterpartiets och Lysekilspartiets yrkande.
Jeanette Jansson (LP), Fredrik Lundqvist (LP), Inge Löfgren (MP), Ulrika Häller
Lundbäck (KD) och Thomas Falk (LP): bifall till Ronald Rombrants yrkande.
Jessica Södergren (V) och Håkan Smedja (V): bifall till Yngve Berlins yrkande.
Ajournering
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 18.40-19.05. Efter
ajourneringen genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att
kommunfullmäktige är församlat med 29 ordinarie och 1 ersättare.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag till
budget mot Ronald Rombrants m.fl. förslag till budget mot Yngve Berlins m.fl.
förslag till budget mot Christoffer Zakariassons förslag till budget.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jan-Olof
Johanssons m.fl. förslag till budget mot Ronald Rombrants m.fl. förslag till budget
mot Yngve Berlins m.fl. förslag till budget mot Christoffer Zakariassons förslag till
budget och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstnings begärs. Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag är
huvudförslaget.

Justerare:
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Proposition i huvudomröstningen
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
1. Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag till budget mot Ronald Rombrants m.fl.
förslag till budget mot Yngve Berlins m.fl. förslag till budget mot Christoffer
Zakariassons förslag till budget ställs motvarandra för att utse ett motförslag
till huvudförslaget.
2. Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige
utser som motförslag.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser som motförslag i
huvudomröstningen.
Proposition i omröstning om motförslag i huvudomröstningen
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag till budget mot
Ronald Rombrants m.fl. förslag till budget mot Yngve Berlins m.fl. förslag till budget
mot Christoffer Zakariassons förslag till budget och finner att kommunfullmäktige
utser Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag till motförslag i huvudomröstningen.
Omröstnings begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
1. Ronald Rombrants m.fl. förslag till budget mot Yngve Berlins m.fl. förslag till
budget mot Christoffer Zakariassons förslag till budget ställs mot varandra för
att utse motförslag till Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag som ska vara
huvudförslag i denna förberedande omröstning.
2. Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag ställs mot det förslag som
kommunfullmäktige utser som motförslag.
Ja-röst för Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag
Nej-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser som motförslag i denna
förberedande omröstningen.
Proposition i omröstning om motförslag i förberedande omröstning
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. förslag till budget mot
Yngve Berlins m.fl. förslag till budget mot Christoffer Zakariassons förslag till budget
och finner att kommunfullmäktige utser Ronald Rombrants m.fl. förslag till
motförslag i den förberedande omröstningen.
Omröstningsresultat i omröstning om motförslag i huvudomröstningen
Med 14 ja-röster för Jan-Olof Johanssons m.fl. förslag mot 16 nej-röster för Ronald
Rombrants m.fl. förslag beslutar kommunfullmäktige utse Ronald Rombrants m.fl.
förslag till motförslag i denna förberedande omröstning. (Se omröstningsbilaga 1).
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Omröstningsresultat i huvudomröstningen
Med 14 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 16 nej-röster för Ronald
Rombrants m.fl. förslag beslutar kommunfullmäktige bifalla Ronald Rombrants m.fl.
förslag till budget. (Se omröstningsbilaga 2).
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens resultat för 2016 ska uppgå till
0,1 mnkr.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens resultat för 2017 och 2018 ska
uppgå till 1,5 % respektive 2,0 % av respektive års skatteintäkter, generella
statsbidrag samt kommunala fastighetsavgifter.
3. Kommunfullmäktige beslutar om följande budgetramar för nämnderna:



Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden







Utbildningsnämnden
315,8 mnkr
Socialnämnden
352,0 mnkr
IT-nämnden (Lysekil värdkommun)
2,3 mnkr
Lönenämnden (Munkedal värdkommun) 3,2 mnkr
Miljönämnden (Sotenäs värdkommun)
2,3 mnkr

99,2 mnkr
3,5 mnkr

4. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en investeringsbudgetram för 2016
på 50,0 mkr. Investeringarna ska finansieras med egna medel.
5. Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga kommunstyrelsen att inom den
totala investeringsutgiftsramen på 50,0 mkr för år 2016 disponera
investeringsmedel för planerade enskilda investeringsprojekt utifrån
förändrade förutsättningar under året.
6. Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga kommunstyrelsen att göra
ramjusteringar som följd av lönerörelsen samt ramjusteringar som följd av
förändrade kapitaltjänstkostnader/lokalhyror på grund av aktiverade
investeringar. Ramjusteringarna får inte överstiga centralt budgeterade belopp
för ändamålen.
7. Kommunfullmäktige beslutar anteckna att såsom för egen skuld ingå borgen
för Lysekils Stadshus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 110 660 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
8. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
LysekilsBostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
472 575 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
9. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Leva i
Lysekil AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
258 125 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
10. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Lysekils
Hamn AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
21 276 724 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
11. Kommunfullmäktige beslutar att om inget annat senare beslutas för 2016
debitera borgensavgift på 0,6 procent.
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12. Kommunfullmäktige beslutar att Lysekils kommun bekräftar att ingången
borgens-förbindelse av den 17 augusti 2006 (”Borgensförbindelsen”), vari
Lysekils kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt
gäller samt att Kommuninvest äger företräda Lysekils kommun genom att
företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests
nuvarande och blivande borgenärer. Kommunfullmäktige beslutar att utse
Jan-Olof Johansson och Leif Schöndell att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
13. Kommunfullmäktige beslutar anteckna, att kommunfullmäktige intill att
annat beslutas har en skattesats för 2016 uppgående till 22,46 kronor
14. Kommunfullmäktige beslutar att de kommunövergripande målen från
fullmäktigebeslutet om budget 2015 står fast.
15. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nämndernas tolkning av de
kommunövergripande målen enligt bilagor.
16. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt fastställa 2016 års budget samt plan
för år 2017 - 2018 i enlighet med upprättat förslag till budgetdokument,
daterat 2015-06-01.
17. Kommunfullmäktige beslutar att uppmana nämnder och styrelsen att i
enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciper före december månads
utgång anta sin egen detaljbudget, inom ramen för tilldelad budget.
18. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att göra en
genomlysning av socialnämndens respektive kommunstyrelsens verksamheter
samt därefter föreslå förbättringsåtgärder när det gäller styrning, ledning och
uppföljning.
19. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda
konsekvenserna av en avveckling av Lysekils Stadshus AB senast 2016-12-31
samt att analysera och marknadsvärdera de tillgångar som finns i de företag
som ägs eller delägs av Lysekils kommun.
20. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska prioritera
arbetsmiljöbefrämjande åtgärder, så att avsevärda förbättringar sker under
2015 - 2016.
21. Kommunfullmäktige beslutar att i investeringsbudgeten - med högsta prioritet
- anslå upp till en miljon kronor för att uppgradera IT-infrastrukturen i
kommunens verksamhetsfastigheter bl. a. för att förbättra arbetsmiljö och
därmed göra kommunens arbetsplatser attraktivare.
22. Kommunfullmäktige beslutar att en beredning tillsätts bestående av
fullmäktiges samtliga partier med uppgift att formulera en anpassningspolitik
till förändrat invånarantal och förändrade demografiska förhållanden.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att formulera ett tydligt uppdrag med tydliga
mål för beredningen.
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Reservation
Yngve Berlin (K), Britt-Marie Kjellgren (K), Jessica Södergren (V) och Håkan Smedja
(V), anmäler gemensam skriftlig reservation.
Jan-Olof Johansson (S), Siw Lycke (C), Mats Karlsson (M) Lars Björneld (FP)
anmäler gemensam skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och styrelser
Ekonomienheten
Samtliga förvaltningschefer (f.v.b)
Munkedals kommun
Sotenäs kommun
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Bilaga 1
S
S
S
S
S
S
C
FP
FP
FP
V
V
K
K
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
KD
MP
MP
SD
SD
SD
M
M
M
S

Justerare:

22 (46)

NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Jan-Olof Johansson
Christina Gustafson
Klas-Göran Henriksson
Maria Forsberg
Anette Björmander
Anders C Nilsson
Siw Lycke
Ann-Charlotte Strömwall
Lars Björneld
Camilla Carlsson
Jessica Södergren
Marthin Hermansson
Håkan Smedja
Yngve Berlin
Britt-Marie Kjellgren
Ronald Rombrant
Jeanette Janson
Annbritt Jarnedal
Thomas Falk
Fredrik Häller
Patrik Saving
Fredrik Lundqvist
Ulrika Häller Lundbäck
Katja Norén
Inge Löfgren
Kenth Enhov
Christoffer Zakariasson
Håkan Johansson
Mats Karlsson
Cheyenne Röckner
Richard Åkerman
Sven-Gunnar Gunnarsson
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§ 61
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Jan-Olof Johansson
Christina Gustafson
Klas-Göran Henriksson
Maria Forsberg
Anette Björmander
Anders C Nilsson
Siw Lycke
Ann-Charlotte Strömwall
Lars Björneld
Camilla Carlsson
Jessica Södergren
Marthin Hermansson
Håkan Smedja
Yngve Berlin
Britt-Marie Kjellgren
Ronald Rombrant
Jeanette Janson
Annbritt Jarnedal
Thomas Falk
Fredrik Häller
Patrik Saving
Fredrik Lundqvist
Ulrika Häller Lundbäck
Katja Norén
Inge Löfgren
Kenth Enhov
Christoffer Zakariasson
Håkan Johansson
Mats Karlsson
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Richard Åkerman
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§ 62
REVIDERING AV LYSEKILS KOMMUNS REGLEMENTE FÖR ARVODEN
OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA, BESTÄMMELSER OM
PENSION M.M.
Dnr: LKS 2015-074
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-26, § 16 beslutade fullmäktige att
återremittera ärendet för att komplettera underlaget med en analys av vilka kostnader
som en förändring medför. Denna analys är genomförd och resulterad med tre olika
förslag, 75 procent, 80 procent 85 procent av riksdagsledamots månadsarvode.
Förslaget reglerar ersättningsformer, kostnadsersättningar, kommunala organ,
arvoden och ersättningar sammanträdes- och förrättningsarvoden, utbetalningsregler
samt tolkning och tillämpning. Reglementet har också tillförts bestämmelser om
pension och omställningsstöd.
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
Norra Bohuslän.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets reviderade tjänsteskrivelse 2015-06-03 med bilagor
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-10, § 95
Jäv
Jan-Olof Johansson (S), Ronald Rombrant (LP), Maria Forsberg (S), Lars Björneld
(FP), Jeanette Janson (LP), Fredrik Lundqvist (LP) och Ulrika Häller Lundbäck (KD)
anmäler jäv.
Yrkande
Yngve Berlin (K): avslag på kommunstyrelsens förslag att riksdagsledamots
månadsarvode ska ersätta tidigare grund för beräkning av arvode, 2:a meningen i § 6.
Ändringsyrkande att de förtroendevaldas arvoden under resten av mandatperioden
ska utgå från 2015 års prisbasbelopp.
Ändringsyrkande att de arvodeshöjningarna beräknas och binds till snittet för
löneutvecklingen i kronor räknat, för övriga anställda i Lysekils kommun i
inkomstskiktet 18 000 till 25 000 kronor/månaden.
Jessica Södergren (V) och Christoffer Zakariasson (SD): avslag på kommunstyrelsens
förslag samt bifall till Yngve Berlins yrkande.
Fredrik Häller (LP): bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins m.fl. yrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins m.fl.
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst till Yngve Berlins m.fl. yrkande.
Omröstningsresultat
Med 11 ja-röster, 7 nej-röster och 5 ledamöter som avstår beslutar
kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsen förslag. (Se omröstningsbilaga)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa beräkningsgrunden för arvoden till
75 procent av riksdagsmanaarvodet.
Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna upprättat förslag till reglemente
för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, bestämmelser om pension m.m.
Kommunfullmäktige beslutar att det nya reglementet ska tillämpas fr.o.m. 1 juli 2015.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en
arvodesberedning som före utgången av 2017 presenterar förslag till
arvodesreglemente för kommande mandatperiod.
Reservation
Yngve Berlin (K) och Jessica Södergren (V) anmäler blank reservation.
Beslutet skickas till
Samtliga partier (f.v.b.)
Löneenheten
Personalenheten
Nämndsekreterarna
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Anders C Nilsson
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Ann-Charlotte Strömwall
Lars Björneld
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Marthin Hermansson
Håkan Smedja
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Britt-Marie Kjellgren
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Thomas Falk
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Patrik Saving
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§ 63
ÅRSREDOVISNING MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FÖR
SAMORDNINGSFÖRBUNDET NORRA BOHUSLÄN SAMT FRÅGA OM
ANSVARSFRIHET
Dnr: LKS 2015-164
Samordningsförbundet Norra Bohuslän har överlämnat årsredovisning med
tillhörande verksamhetsberättelse för år 2014.
Revisorerna i samordningsförbundet Norra Bohuslän har i revisionsberättelsen
2015-03-09 tillstyrkt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
Beslutsunderlag
Samordningsförbundet Norra Bohusläns årsredovisning 2014 med bilagor
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-10, § 102
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Norra Bohusläns
årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse för år 2014.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Väst
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§ 64
REDOVISNING ÖVER OBESVARADE MOTIONER
Kommunledningskontoret redovisar förteckning över obesvarade motioner per
2015-06-01.
Beslutsunderlag
Förteckning över obesvarade motioner 2015-06-01
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-10, § 99
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antecknar redovisningen.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
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§ 65
REDOVISNING ÖVER OBESVARADE MEDBORGARFÖRSLAG
Kommunledningskontoret redovisar förteckning över obesvarade medborgarförslag
per 2015-06-01.
Beslutsunderlag
Förteckning över obesvarade medborgarförslag 2015-06-01.
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-10, § 100
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antecknar redovisningen.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
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§ 66
HANDLINGSPLAN 2012-2014 ”33-PUNKTSPROGRAMMET” INFORMATION
Dnr:
LKS 2012-237
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 18 december 2014, § 40 beslutade
kommunfullmäktige att återremittera slutrapporten om 33-punktsprogrammet för mer
detaljerad information om besparingarna samt status på dem. Ärendet skulle redovisas
i kommunfullmäktige senast juni 2015.
På grund av arbetssituationen så har man inte kunnat prioritera detta ärende, utan
kommunledningskontoret får återkomma under hösten för en redovisning.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av informationen och antecknar att slutrapporten
redovisas under hösten 2015.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
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§ 67
SVAR PÅ MOTION OM ÅTGÄRDER FÖR ATT UTVECKLA
ARBETSMILJÖN I LYSEKILS KOMMUN
Dnr: LKS 2015-014
Thomas Falk (LP) har lämnat en motion 2015-01-12 om åtgärder för att utveckla
arbetsmiljön i Lysekils kommun.
Att utveckla Lysekils kommuns arbete med arbetsmiljön är av yttersta strategiska och
operativa vikt. Arbetsmiljön påverkar oss alla både som medarbetare, brukare,
medborgare. En väl fungerande arbetsmiljö skapas utifrån en vision, policy, strategisk
plan med tydliga mål och beskrivna processer samt kontinuerlig uppföljning och
rapportering till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion från Thomas Falk 2015-01-12
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-03-26, § 20
Personalenhetens tjänsteskrivelse 2015-05-21
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-10, § 103
Yrkande
Thomas Falk (LP): att återremittera motionen.
Jan-Olof Johansson (S): bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Proposition på Thomas Falks yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet idag.
Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag, proposition på:
Jan-Olof Johanssons yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Thomas Falks yrkande om återremiss mot att
avgöra ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet
idag.
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons yrkande om bifall till
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad personalenheten anfört anse
motionen besvarad.
Beslutet skickas till
Motionären
Personalenheten
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§ 68
MOTION FRAMTAGANDE AV EN ARBETSMILJÖPOLICY SAMT
TILLSKJUTANDE AV RESURSER FÖR ATT HÖJA KVALITETEN INOM
DET LÖPANDE ARBETSMILJÖARBETET
Dnr:
LKS 2015-195
Ronald Rombrant (LP), Inge Löfgren (MP) och Ulrika Häller Lundbäck (KD) har i en
motion 2015-04-23 föreslagit att kommunstyrelsens ges i uppdrag att med högsta
prioritet lägga fram förslag om ny arbetsmiljöpolicy samt att avsätta 700 tkr till
kommunstyrelsen för implementering av ny arbetsmiljöpolicy och att finansieringen
sker genom ianspråktagande av 2015-års budgeterade överskott.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Personalenheten har sedan tidigare upprättat ett arbetsmiljöpolicydokument med mål
och riktlinjer som är reviderat 2013-08-01. Policyn har dock aldrig blivit antagen av
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen fastställer kommunens övergripande personalpolitik och
arbetsmiljöfrågorna är en del av denna. Kommunstyrelsen har det yttersta
arbetsgivaransvaret för kommunalt anställd personal i Lysekils kommun.
Kommunstyrelsen har samordningsansvar för arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård i
kommunen och har via kommunledningskontoret en strategisk övergripande funktion
att följa upp det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet i kommunen.
Personalenheten har av t.f. kommunchef fått i uppdrag att revidera arbetsmiljöpolicy
för Lysekils kommun så att kommunfullmäktige kan fatta beslut senast 2015-10-29.
Beslutsunderlag
Motion från Ronald Rombrant 2015-04-23
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-04-23, § 39
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-06-01
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-10, § 104
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad kommunledningskontoret
har anfört anse motionen besvarad.
Beslutet skickas till
Motionärerna
Personalenheten
Kommunledningskontoret
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§ 69
MEDBORGARFÖRSLAG OM EN ÖNSKAN OM EN MÖTESPLATS/LEKPLATS I BRASTADS CENTRUM
Dnr: LKS 2015-323
Ett medborgarförslag har kommit in 2015-06-11 om en mötesplats/lekplats i Brastads
Centrum. En inhägnad lekplats med möjlighet till att sita och fika och leka
tillsammans.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-06-11
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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§ 70
MEDBORGARFÖRSLAG - FARTGUPP ELLER LIKNANDE LÖSNING SOM
SÄNKER HASTIGHETEN PÅ VÄGEN TILL TRONEBACKEN
Dnr: LKS 2015-306
Ett medborgarförslag har kommit in 2015-06-17 om att anlägga fartgupp eller någon
liknande lösning som sänker hastigheten på vägen till Tronebacken.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-06-17.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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§ 71
MOTION OM SKJUTS TILL RESTAURANG SOM ALTERNATIV TILL
HEMKÖRD MAT
Dnr: LKS 2015-336
Ulrika Häller Lundbäck (KD) har i en motion från 2015-06-22 föreslagit att
kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna till att införa ”skjuts till
restaurang som alternativ till hemkörd mat” i enlighet med motionens intentioner.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion 2015-06-22.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen
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§ 72
MOTION OM ATT UTREDA MÖJLIGHETERNA TILL ATT INFÖRA ETT
UNGDOMSFULLMÄKTIGE I LYSEKILS KOMMUN
Dnr: LKS 2015-337
Ulrika Häller Lundbäck (KD) har i en motion från 2015-06-22 föreslagit att införa ett
ungdomsfullmäktige i Lysekils kommun.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktiges presidium.
Beslutsunderlag
Motion 2015-06-22.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen
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§ 73
MOTION OM OFFENTLIG TOALETT I GRUNDSUNDS CENTRUM
Dnr: LKS 2015-339
Thomas Falk (LP) har i en motion 2015-06-22 föreslagit att anlägga en offentlig
toalett i Grundsunds centrum.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion 2015-06-22.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen
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§ 74
MOTION OM EN UTVECKLAD ORGANISATION FÖR
ANSVARSUTKRÄVANDE - ETT CENTRALT INSLAG I EN FUNGERANDE
DEMOKRATI FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA FÖRTROENDE
Dnr: LKS 2015-346
Fredrik Lundqvist (LP) föreslår i en motion 2015-06-24 att ge kommunfullmäktiges
presidium i uppdrag att senast vid näste revidering av arbetsordning för
kommunfullmäktige bereda ett förslag till en utvecklad organisation för
ansvarsutkrävande.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen,
revisorerna och kommunfullmäktiges presidium.
Beslutsunderlag
Motion 2015-06-22.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut.
Beslutet skickas till
Motionären
Revisorerna
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges presidium
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§ 75
FRÅGOR TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ANGÅENDE
KOOPERATIVA HYRESRÄTTSFÖRENINGEN LYSEKILS
OMSORGSBOSTÄDER
Dnr: LKS 2015-258, 2015-347
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?
Kompletterande till fråga beträffande av uppgifter:
Den 17 mars 2015 skickades en begäran om att få ut uppgift som visar samtliga
utbetalningar som har gjort till Riksbyggen från Kooperativa hyresrättsföreningen
Lysekils omsorgsbostäder under 2014.
Nu i maj kom svar, ganska exakt tre månader senare. Svaret blev att uppgift om hur
mycket som utbetalas till Riksbyggen under 2014 inte lämnas ut. Detta trots att
kommunen har majoritet i föreningens styrelse.
Föreningen har säkert stöd i lag att hemlighålla hur mycket som under 2014 utbetalas
till Riksbyggen, men med den starka koppling som här föreligger och när kommunen
har majoritet i styrelsen, tycker kommunstyrelsens ordförande då att det är förenligt
med grundläggande offentligrättsliga principer att vägra utlämna uppgifter av denna
art?
Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) lämnar följande
svar:
Fråga 1: Goda skäl bör finnas för att inte delta i beslut och ett sådant kan vara om en
jävssituation skulle uppstå. Som ersättare i styrelsen för den kooperativa
hyresrättsföreningen var jag invald som representant för kommunen. Därmed är
dessa ärenden inte sådana att de berör mig personligen och någon jävssituation har
därför inte uppstått.
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Fråga 2: Föreningen hade årsmöte den 25 maj, efter det bör det inte vara några
problem att få ta del av årsredovisningen.
Kompletterande fråga: Den kooperativa hyresrättsföreningen är en egen juridisk
person och ingår inte i den kommunala förvaltningsorganisationen. Det är inte min
sak att uttala mig om föreningens bedömningar när det gäller arbete mad att ta fram
och lämna ut uppgifter. De kommunala representanterna utgör inte en majoritet i
styrelsen.
Ronald Rombrant tackar för svaret.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

42 (46)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2015-06-25

§ 76
INTERPELLATION FRÅN FREDRIK LUNDQVIST (LP) OM PROBLEMEN
MED NÄTUPPKOPPLING FÖR ATT BEDRIVA UTBILDNING MED
DATORSTÖD
Dnr: LKS 2015-277
Fredrik Lundqvist (LP) har i en interpellation 2015-05-26 ställt följande fråga till
kommunstyrelsens ordförande:
Det har under en länge tid, många år, varit stora problem med att bedriva utbildning
med datorstöd inom skolan.
Nätuppkopplingen fungerar ”sporadiskt” och skapar förutom stor frustation och dålig
arbetsmiljö en sämre kvalité i lärandet hos barn och ungdomar.
Vilka initiativ tänker kommunstyrelsens ordförande ta?
Beslutsunderlag
Fredrik Lundqvist interpellation 2015-05-26.
Kommunsstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) lämnar följande
svar:
De svårigheter som tas upp i interpellationen finns i viss utsträckning på olika skolor
men det är framför allt på Gullmarsskolan som den trådlösa nätuppkopplingen är
problematisk.
Mätningar av nätverken har genomförts och visar att stamnätet inte utgör några
större problem. Vissa förstärkningar har gjorts som till exempel en radiolänk till
Brastad vilket haft en positiv effekt för kringliggande skolor och förskolor.
Mätningarna visar att i det vissa nätverk till exempel i Gullmarsskolan finns
kapacitetsbrister. Nätverket på Gullmarsskolan är gammalt. Det trådlösa nätverket
som är en del av den gamla gymnasieskolans nätverk är fem år gammalt, vilket i ITsammanhang kan anses omodernt.
Den satsning som nu görs på lärplattor i Lysekils kommun kräver en utbyggnad av det
trådlösa nätverket. IT-enheten planerar för ett utbyte av de äldsta nätverken i de tre
kommunerna. Detta arbete har också satt igång en utvärdering över införandet av
nästa generations nätverk.
Dessa investeringar är dock kostsamma och måste ske över tid. Gullmarsskolans
nätverk är bland de äldsta och det är därför naturligt att byta detta bland de första,
vilket enligt IT-enheten också kommer att ske. Gullmarsskolans nätverk har 68
stycken accesspunkter. Varje accesspunkt kostar 4 000 kronor plus montering.
Till detta kommer en årlig kostnad på 365 kronor per accesspunkt.
Utöver detta kommer alla de 100 datorerna som finns i datorvagnar på Gullmarskolan
att bytas ut.
Fredrik Lundqvist tackar för svaret.
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§ 77
ANMÄLNINGSÄRENDEN
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende:
Förvaltningsrättens beslut 2015-05-08 gällande laglighetsprövning enligt
kommunallagen – fråga om inhibition av kommunfullmäktiges beslut om gemensamt
reglemente. Förvaltningsrätten som senare kommer att pröva målet slutligt, avslår
inhibition. (LKS 2014-525)
Länsstyrelsens beslut 2015-05-08 om förordnande av notarius publicus.
(LKS 2015-235)
Länsstyrelsens meddelande 2015-05-06 gällande överklagan av detaljplan
Bansviksbrottet del av Kronberget 1:82 m.fl. (LKS 2011-253)
Förvaltningsrättens dom 2015-06-18 gällande köp av Coop-fastighetet i Dalskogen
1:1, 1:36 och 1:39 - gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
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§ 78
AVSÄGELSE FRÅN UPPDRAGET SOM NÄMNDEMAN
Dnr: LKS 2014-425
Per Cederholm (MP) har i en skrivelse 2015-06-10 avsagt sig uppdraget som
nämndeman.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Per Cederholm 2015-06-10
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts.
Kommunfullmäktige beslutar att översända ärendet till valberedningen.
Beslutet skickas till
Per Cederholm
Uddevalla Tingsrätt
Nämndsekreteraren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

45 (46)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2015-06-25

§ 79
FYLLNADSVAL SOM LEDAMOT I MILJÖNÄMNDEN I MELLERSTA
BOHUSLÄN
Dnr: LKS 2014-455
Fyllnadsval som ledamot i miljönämnden i mellersta Bohuslän ska genomföras.
Nominering
Lars Björneld (FP) nominerar Yngve Larsson (FP) som ledamot till miljönämnden i
mellersta Bohuslän.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nominera Yngve Larsson som ledamot i
miljönämnden.
Beslutet skickas till
Yngve Larsson
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Nämndsekreteraren, Lysekil och Sotenäs
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