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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)
Ann-Charlotte Strömwall (L)
Lars Björneld (L)
Camilla Carlsson (L)
Jessica Södergren (V)
Marthin Hermansson (V)
Yngve Berlin (K)
Britt-Marie Kjellgren (K)
Jeanette Jansson (LP)
Ronald Rombrant (LP)
Thomas Falk (LP)
Fredrik Häller (LP) §§ 117, 119-128
Patrik Saving (LP)
Fredrik Lundqvist (LP)
Ulrika Häller Lundbäck (KD)
Katja Norén (MP)
Inge Löfgren (MP)
Kent Enhov (SD)
Christoffer Zakariasson (SD)
Sebastian Ahlqvist (SD)
Mats Karlsson (M)
Cheyenne Röckner (M)
Richard Åkerman (M)
Sven-Gunnar Gunnarsson (S)

Lars-Olof Stilgård (LP)
Christer Hammarqvist (C)
Gert-Ove Forsberg (LP) § 118

Vid uppropet var av 31 utsedda kommunfullmäktige, 29 ordinarie ledamöter och
2 ersättare närvarande.
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§ 117
NY LEDAMOT I KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dnr: LKS 2014-425
Länsstyrelsen har i beslut 2015-11-11 utsett Sebastian Ahlqvist till ny ledamot efter
Håkan Johansson för Sverigedemokraterna.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut 2015-11-11
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anteckna länsstyrelsens beslut samt att hälsa
Sebastian Ahlqvist välkommen till kommunfullmäktige.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 118
BEGÄRAN OM BORGENSLÅN HAVETS HUS I LYSEKIL AB
Dnr:
LKS 2015-458
Fredrik Häller (LP) anmäler jäv.
Havets Hus i Lysekil AB har genom sin ordförande Eva-Lott Swahnberg och VD Maria
Jämting begärt att kommunen tecknar ny borgen om 11 mnkr. Detta som säkerhet för
lån till om- och tillbyggnad av Havets Hus.
Kommunen har inga tidigare borgensåtaganden gentemot Havets Hus i Lysekil AB.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-30.
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-11-04, § 161
Yrkande
Ronald Rombrant (LP), Ulrika Häller Lundbäck (KD): avslag i enlighet med tidigare
ställningstagande i detta ärende, det vill säga att bolaget först och främst ska pröva
möjligheten att ta upp lån på egna meriter.
Jan-Olof Johansson (S), Mats Karlsson (M), Marthin Hermansson (V), Lars Björneld
(FP), Inge Löfgren (MP): bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Ronald Rombrants m.fl. avslagsyrkande mot kommunstyrelsens
förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. avslagsyrkande mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige besluter enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att teckna den begärda borgen om 11 mnkr. Detta som
säkerhet för lån till om- och tillbyggnad av Havets Hus.
Beslutet skickas till
Havets Hus
Ekonomienheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 119
BUDGET 2016 SAMT PLAN 2017-2018
Dnr:
LKS 2015-270
Kommunfullmäktige fastställde 2015-06-25, § 61, budget för 2016 samt plan för 2017
och 2018. I beslutet ingick bland annat resultatmål, budgetramar för nämnderna samt
investeringsram. Fullmäktige beslutade även anteckna att skattesatsen för 2016
uppgår till 22,46 kronor intill annat beslutas.
Enligt kommunens budgetprocess finns en möjlighet för kommunfullmäktige att
justera budgetramarna i november om det har skett väsentliga förändringar i
budgetförutsättningarna sedan fullmäktiges beslut i juni.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-27
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-25, § 61
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-11-04, § 162
Yrkande
Jan-Olof Johansson (S): Avslagsyrkande på punkt 18 från kommunfullmäktiges beslut
i juni, 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,
Avslagsyrkande på punkt 19 från kommunfullmäktiges beslut i juni,
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
Avslagsyrkande på punkt 22 från kommunfullmäktiges beslut i juni,
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, från
kommunfullmäktiges beslut 25 juni 2015, § 61 i övrigt bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Ronald Rombrant (LP): bifall till kommunstyrelsens förslag, avslag på Jan-Olof
Johansson avslagsyrkande.
Christoffer Zakariasson (SD): bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Björneld (L), Christer Hammarqvist (C): bifall till Jan-Olof Johanssons yrkande.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Mats Karlsson (M): ändringsyrkande bifall till samverkandes partiers förslag på
kommunstyrelsen den 4 november, § 162, i punkterna 1 och 3, Kommunfullmäktige
beslutar att kommunens resultat för 2016 ska uppgå till 10,1 mnkr vilket motsvarar
1,2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunala fastighetsavgifter
samt
Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas budgetanslag justeras enligt följande
jämfört med rambudgetbeslutet i juni 2015:
 Kommunstyrelsen
96,7 mnkr
 Byggnadsnämnden
3,5 mnkr
 Utbildningsnämnden
315,8 mnkr
 Socialnämnden
345,0 mnkr
 IT-nämnden
2,3 mnkr
 Lönenämnden
3,2 mnkr
 Miljönämnden
2,3 mnkr
Samt att i övrigt bifalla Jan-Olof Johanssons avslagsyrkande och kommunstyrelsens
förslag.
Jessica Södergren (V), Yngve Berlin (K): bifall till kommunstyrelsens förslag.
Inge Löfgren (MP), Ulrika Häller Lundbäck (KD): bifall till kommunstyrelsens förslag
samt avslag på Jan-Olof Johanssons yrkande.
Ajournering
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 18.35–18.55.
Efter ajourneringen genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att
kommunfullmäktige är församlat med 29 ordinarie och 2 ersättare.
Diskussion kring ordningen i budgetärendet förs, varefter ordförande beslutar om
ytterligare en ajournering.
Ajournering
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 19.10–19.20.
Efter ajourneringen genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att
kommunfullmäktige är församlat med 29 ordinarie och 2 ersättare.
Yrkande
Christina Gustafson (S): tilläggsyrkande att kommunfullmäktige beslutar att punkt 18
från kommunfullmäktiges beslut i juni, ”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”.
Punkt 19 från kommunfullmäktiges beslut i juni, ”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” och

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Punkt 22 från kommunfullmäktiges beslut i juni ”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”,
att ovanstående punkter om budget § 61 från kommunfullmäktiges möte den 25 juni
2015 upphävs. I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
Richard Åkerman (M), Cheyenne Röckner (M): bifall till Mats Karlssons yrkande och
bifall till Christina Gustafsons tilläggsyrkande.
Ronald Rombrant (LP), Ulrika Häller Lundbäck (KD), Inge Löfgren (MP), Jessica
Södergren (V), Marthin Hermansson (V): bifall till kommunstyrelsens förslag, avslag
på Christina Gustavsons och Mats Karlssons yrkande.
Sebastian Ahlqvist (SD): bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Björneld (L), Christer Hammarqvist (C): återtar bifallsyrkandet till Jan-Olof
Johanssons yrkande. Bifall till kommunstyrelsens förslag samt bifall Christina
Gustavsons tilläggsyrkande.
Jan-Olof Johansson (S), Ann-Charlotte Strömwall (L), Camilla Carlsson (L): bifall till
Christina Gustavsons tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Mats Karlssons m.fl. yrkande.
Proposition på Christina Gustavssons m.fl. tilläggsyrkande mot Ronald Rombrants
m.fl. avslagsyrkande.
Proposition på kommunstyrelsens förslag om den kommunala skattesatsen för 2016

till 22, 46 kronor.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Mats Karlssons
m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Ordförande ställer proposition på Christina Gustavssons m.fl. tilläggsyrkande mot
Ronald Rombrants m.fl. avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt Christina Gustavsons tilläggsyrkande.
Omröstnings begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Christina Gustavsons m.fl. tilläggsyrkande
Nej-röst för Ronald Rombrants m.fl. avslagsyrkande.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar med 14 ja-röster och 17 nej-röster att bifalla
Ronald Rombrants m.fl. avslagsyrkande. (se omröstningsbilaga).
Fortsatt proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om den kommunala

skattesatsen för 2016 till 22,46 kronor och finner att kommunfullmäktige beslutar
enlig förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges beslut om budget 2016 från
den 25 juni 2015, § 61, ligger fast.
Kommunfullmäktige fastställer den kommunala skattesatsen för 2016 till
22,46 kronor.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder samt kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 120
MOTION ANGÅENDE BÅTTRAFIKEN ÖVER GULLMAREN
Dnr: LKS 2015-514
Lars Björneld (L) har i en motion 2015-10-29 föreslagit att kommunen i den årliga
dialogen med Västtrafik AB försöker få bort den extra avgiften för resa med
kollektivtrafiken över Gullmaren.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion 2015-10-29
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 121
MOTION OM FRAMTAGANDE AV POLICY FÖR MEDBORGARDIALOG
Dnr: LKS 2015-535
Patrik Saving (LP) har i en motion 2015-11-16 föreslagit att ta fram en policy för
medborgardialog.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion 2015-10-29
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 122
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT BYGGA CYKELVÄG FRÅN LYSE TILL
BRASTAD
Dnr: LKS 2015-553
Ett medborgarförslag har kommit in 2015-11-23 om att bygga cykelväg från Lyse till
Brastad.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-11-23
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 123
MOTION OM FRAMTAGANDE ETT FOSSILFRITT LYSEKIL
Dnr: LKS 2015-552
Inge Löfgren (MP) har i en motion 2015-11-22 föreslagit att Lysekils kommun ska
anta regeringens initiativ och delta i omställningen till ett fossilfritt samhälle.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion 2015-11-22
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 124
INTERPELLATION – HUR MYCKET FÅR KOMMUNENS
CHEFSORGANISATION KOSTA OCH VEM BESTÄMMER VILLKOREN?
Dnr: LKS 2015-498
Yngve Berlin (K) har i en interpellation 2015-10-25 har ställt följande frågor till
kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S):
Frågor till kommunstyrelsens ordförande:
1. Har kommunstyrelsens ordförande som enligt förordningen punkt 20
tillsammans med kommunchefen har ansvar för anställningar och
uppsägningar godkänt uppgörelsen och de oförutsedda och icke budgeterade
kostnaderna?
2. Ska den senaste uppgörelsen gälla som norm för samtliga anställda i
kommunen som av en eller annan orsak, saklig eller subjektiv bör avskiljas
från sin tjänst, eller gäller det bara chefstjänstemän?
Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) lämnar följande
svar:
Fråga 1: I enlighet med delegationsförordningen punkt 20 har kommunstyrelsen gett
kommunchefen mandat att själv, inte tillsammans med kommunstyrelsens
ordförande, fatta beslut om ”överenskommelse med enskild arbetstagare vid
anställningens upphörande om villkor som avviker från bestämmelser i lagar och
avtal.” Denna delegation har getts till kommunchefen då det gäller förvaltningschefer
och personal som är direkt underställd kommunchefen. Som kommunstyrelsens
ordförande har jag delegerats rätten att gå in som ersättare och fatta motsvarande
beslut om en situation skulle uppstå där kommunen inte har någon kommunchef som
fattar dessa beslut. Detta har inte inträffat under min tid som kommunstyrelsens
ordförande.
Mot bakgrund av ovanstående är det inte kommunstyrelsens ordförande som
godkänner uppgörelser och kostnader för detta. Kommunstyrelsens ordförande och
andre vice ordförande har innan överenskommelsen informerats och haft möjlighet
att lämna synpunkter samt efter att överenskommelse träffats informerats om detta. I
det senast aktuella ärendet har jag lämnat mitt samtycke till den överenskommelse
som gjordes.
Fråga 2: Punkten om att kunna teckna överenskommelse med enskild arbetstagare
omfattar all personal. Norm för samtliga anställda i kommunen ska vara de lagar och
avtal som behandlar personal- och arbetsgivarfrågor. Överenskommelser om annat
bör därför vara mer undantag än norm.
Yngve Berlin tackar för svaret.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 125
FRÅGA FRÅN THOMAS FALK OM ARBETSMILJÖVERKETS
FÖRELÄGGANDE
Dnr: LKS 2015-497
Thomas Falk (LP) har i en fråga till kommunstyrelsens ordförande ställt följande
frågor om arbetsmiljöverkets föreläggande:
1. Varför har inte några åtgärder vidtagits för att utveckla arbetsmiljön i Lysekils
kommun så att Arbetsmiljöverket får lova att lägga ett vites föreläggande?
2. Hur arbetar man för att åtgärdapåpekandet i föreläggandet 2015?
Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) lämnar följande
svar:
Fråga 1: Åtgärder har vidtagits och vidtas ständigt för att utveckla arbetsmiljön i
Lysekils kommun. Med anledning av de inspektioner som Arbetsmiljöverket har gjort
inom skolans område har en skrivelse skickats till Lysekils kommun som
förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen har svarat på. Kommunens
personalenhet har varit ett stöd i detta arbete.
Skrivelsen från Arbetsmiljöverket är inte ett föreläggande. I skrivelsen framgår att
citat: ”Arbetsmiljöverket överväger att besluta om ett föreläggande mot er.” Skrivelsen
har skickats för att ge kommunen möjlighet att yttra sig över de krav som kan komma
att ställas. Arbetsmiljöverket skriver att ”Var god observera att denna skrivelse inte är
ett beslut.” Arbetsmiljöverket har därmed heller inte beslutat om några vitesbelopp.
Svar: Inom de fem delområden som Arbetsmiljöverket tar upp i skrivelsen vidtas
åtgärder enligt nedanstående beskrivning:
1. Uppgiftsfördelning och kunskaper
Ett utbildningsprogram för arbetsmiljö och det systematiska
arbetsmiljöarbetet har tagits fram av kommunens personalenhet. Dessa är
riktade till politiker, chefer och samtliga anställda. Utbildning för politiker
genomfördes under hösten 2015. Utbildning riktade till chefer pågår och har
snart fullföljts. I nästa steg ska utbildningar riktad till all personal genomföras.
Fler utbildningar genomförs när nya anställda och politiker börjar.
Uppgiftsfördelning, befogenheter och resurser ingår i den plan som beskrivs
nedan.
2. Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete
En plan innehållande ett s.k. årshjul håller på att arbetas fram där
kommunens samtliga rutiner och policys gällande det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska tydliggöras. Arbetet beräknas vara klart i mars 2016.
3. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Rutiner för årlig uppföljning ska säkerställas i den plan som beskrivs i punkt
två ovan. Återkoppling och uppföljning ska ske på samverkansmöten och
arbetsplatsträffar.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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4. Lärares arbetsbelastning – IT
IT-enheten arbetar med att ta fram en ny infrastruktur för IT i Lysekils
kommun som kommer att ge snabbare inloggningar samt färre och stabilare
system. Det trådlösa nätverket håller på att bytas ut mot ny teknik. Hösten
2015 påbörjades detta byte på Gullmarsskolan vilket gett positiva resultat.
Under 2016 kommer en förändring av organisationen att göras plus en
personalförstärkning för att möta den ökade mängden av IT-utrustning och
behovet av support. Regelbundna möten mellan IT-enheten och
verksamheterna hålls för att fånga upp de problem som uppkommer.
5. Rektorers arbetsbelastning
En plan för att förstärka ledningsorganisationen har utarbetas och satts i
verket under hösten 2015. Alla ledande befattningar är besatta. Rektorernas
arbetssituation kommer att följas upp i regelbundna medarbetarsamtal.
Samtidigt ses den administrativa organisationen över för att stärka det
administrativa stödet till personer i ledande befattning. Under 2016 planeras
för en utökning av det administrativa stödet.
Thomas Falk tackar för svaret.
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§ 126
ANMÄLNINGSÄRENDE
Inga anmälningsärenden att rapportera vid dagens kommunfullmäktigemöte.
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§ 127
AVSÄGELSE FRÅN UPPDRAGET SOM LEDAMOT I SOCIALNÄMNDEN
SAMT FYLLNADSVAL
Dnr: LKS 2014-455
Sebastian Ahlqvist (SD) har i en skrivelse 2015-11-23 avsagt sig uppdraget som
ledamot i socialnämnden från och med 2015-12-31.
Sverigedemokraterna i Lysekil föreslår Pierre Holgesson som ordinarie ledamot i
socialnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Sebastian Ahlqvist 2015-11-23
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att framföra ett tack för det arbete som nedlagts.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Pierre Holgesson till ledamot i socialnämnden.
Beslutet skickas till
Sebastian Ahlqvist
Pierre Holgesson
Nämndsekreteraren
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§ 128
FYLLNADSVAL SOM ERSÄTTARE TILL HAVETS HUS I LYSEKIL AB
Dnr: LKS 2014-542
Fyllnadsval som ersättare till Havets Hus AB ska genomföras.
Nominering
Jeanette Janson (LP) nominerar Jonas Lundbäck (KD) till ersättare i styrelsen för
Havets Hus i Lysekil AB.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Jonas Lundbäck som ersättare i styrelsen för
Havets Hus i Lysekil AB.
Beslutet skickas till
Jonas Lundbäck
Havets Hus i Lysekil AB
Nämndsekreteraren
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