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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdestid:

2015-12-17

Kl. 17.30–20.20
Ajournering 17.55–18.05
Ajournering 18.20–18.40
Ajournering 19.55–20.10

Lokal:

Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus

Beslutande
Se sid 2.
Tjänstemän:

Övriga närvarande:

Leif Schöndell, kommunchef
Mari-Louise Dunert, sekreterare
Jäv:
Christer Hammarqvist (C), § 129-130
Fredrik Häller (LP), § 132
Paragrafer:

129-141

Sekreterare:

……………………………………………………….
Mari-Louise Dunert

Ordförande:

……………………………………………………….
Sven-Gunnar Gunnarsson

Justerare:

……………………………………………………….
Klas-Göran Henriksson
……………………………………………………….
Christoffer Zakariasson

ANSLAGSBEVIS:
Nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats: Kommunledningskontoret
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2015-12-17
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2015-12-21
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2015-12- 21

Anslagets nedtagande:

2016-01-12

Bevis om tillkännagivande av justering:
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BESLUTANDE:
Ledamöter

Ersättare

Jan-Olof Johansson (S)
Christina Gustafson (S)
Klas-Göran Henriksson (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) §§ 129-131, 133-141
Patrik Saving (LP)
Fredrik Lundqvist (LP)
AnnBritt Jarnedal (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)

Christer Hammarqvist (C) §§ 131-141
Siw Linnér (S)
Margareta Carlsson (S)
Dan Jagefeldt (S)
Monica Andersson (C) §§ 129-130
Tomas Andreasson (LP) § 132

Vid uppropet var av 31 utsedda kommunfullmäktige, 27 ordinarie ledamöter och
4 ersättare närvarande.

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2015-12-17

§ 129
MARKANVISNINGSAVTAL AVSEENDE DETALJPLAN FÖR
NYA LYSEKILSHEMMET, DEL AV FASTIGHETEN LYSE-FISKEBÄCK 2:7
M.FL., LYSEKILS KOMMUN
Dnr:
LKS 2015-527
Christer Hammarqvist (C) anmäler jäv.
Utvecklingsenheten har tagit fram ett förslag till markanvisningsavtal avseende
detaljplan för Nya Lysekilshemmet, del av Lyse-Fiskebäck 2:7 m fl. Marken som ska
exploateras ägs av kommunen och ska överlåtas till exploatören för en
överenskommen köpeskilling om 2 950 000 kronor.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av ett vård- och omsorgsboende
med cirka 60 bostäder i maximalt två våningar, med tillhörande utemiljöer,
parkeringsplatser och infarter. Planen reglerar också att dagvattenhanteringen löses
på ett sätt som inte påverkar flödet till Gullmarsfjorden negativt.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-12 med bilagor.
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-12-02, § 171
Yrkande
Ronald Rombrant (LP): att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för en
kvalificerad utredning huruvida det skulle uppstå några stora negativa konsekvenser
om äldreboendet uppförs av kommunen i stället för av Kooperativa
hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder.
Mats Karlsson (M): bifall till kommunstyrelsens förslag, avslag på Ronald Rombrants
återremissyrkande.
Lars Björneld (L), Jan-Olof Johansson (S), Monica Andersson (C), Ann-Charlotte
Strömwall (L): bifall till kommunstyrelsens förslag.
Yngve Berlin (K): bifall till Ronald Rombrants återremissyrkande.
Ordförande meddelar att han avvisar återremissyrkandet från Ronald Rombrant m.fl.
Ajournering
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 17.55–18.05.
Efter ajourneringen genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att
kommunfullmäktige är församlat med 27 ordinarie och 4 ersättare.
Yrkande
Ronald Rombrant (LP): återtar återremissyrkandet och yrkar på avslag på
kommunstyrelsens förslag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2015-12-17

Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants avslagsyrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Mats Karlsson m.fl. bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Ronald Rombrants m.fl. avslagsyrkande.
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar med 14 ja-röster, 13 nej-röster och 4 som avstår, att
bifalla Mats Karlssons m.fl. bifall till kommunstyrelsens förslag
(se omröstningsbilaga).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till markanvisningsavtal avseende detaljplan
för Nya Lysekilshemmet, del av Lyse-Fiskebäck 2:7 m.fl.
Paragrafen förklaras omedelbar justerad.
Beslutet skickas till
Utvecklingsenheten (f.v.b)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2015-12-17
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NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Jan-Olof Johansson
Christina Gustafson
Klas-Göran Henriksson
Maria Forsberg
Siw Linnér
Anette Björmander
Margareta Carlsson
Anders C Nilsson
Dan Jagefeldt
Siw Lycke
Christer Hammarqvist
Ann-Charlotte Strömwall
Lars Björneld
Camilla Carlsson
Jessica Södergren
Marthin Hermansson
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
Sebastian Ahlqvist
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Cheyenne Röckner
Richard Åkerman
Sven-Gunnar Gunnarsson

Utdragsbestyrkande:

VOTERING
NÄRV JA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14

NEJ

AVST

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

13

4

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2015-12-17

§ 130
DETALJPLAN FÖR NYA LYSEKILSHEMMET, DEL AV LYSE-FISKEBÄCK
2:7 M.FL. LYSE, LYSEKILS KOMMUN
Dnr: LKS 2013-388
Christer Hammarqvist (C) anmäler jäv.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Nya
Lysekilshemmet, del av Lyse- Fiskebäck 2:7 m.fl. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra ett omsorgsboende med ca 63 bostäder i två våningar, med tillhörande
utemiljöer, parkeringsplatser och tillfarter. Boendet ska ersätta det nuvarande
Lysekilshemmet, beläget mellan Badhusberget och Gamlestan.
Byggnadsnämnden beslutade att godkänna granskningsutlåtandet 2015-10-29 § 114.
Justeringar enligt granskningsutlåtandet är genomförda.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-12, med bilagor.
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-12-02, § 172
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att i enligt med 5 kap 27 § Plan- och bygglagen
(2010:900) anta detaljplan för Nya Lysekilshemmet upprättad 2015-01-29, justerad
2015-10-13.
Paragrafen förklaras omedelbar justerad.
Beslutet skickas till
Planenheten (f.v.b.)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2015-12-17

§ 131
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.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2015-06-25, § 57, att
återremittera ärendet för komplettering. Återremissen skulle ge möjlighet att beakta
de synpunkter på förslaget till ägardirektiv som framförts vid styrelsemöte i Lysekils
Hamn AB under juni.
Vid sammanträdet 2015-09-24, § 83, beslutade kommunfullmäktige att ytterligare en
gång återremittera ärendet för vidare bearbetning på tjänstemannanivå.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-19, med bilagor.
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-12-02, § 183
Yrkande
Klas-Göran Henriksson (S) och Fredrik häller (LP): bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ägardirektiv och bolagsordning för Lysekils
Hamn AB i enlighet med upprättat förslag november 2015.
Beslutet skickas till
Lysekils Hamn AB
Lysekils Stadshus AB

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2015-12-17

§ 132
REVIDERING AV TAXOR FÖR SMÅBÅTSHAMNEN 2016 INKLUSIVE
GÄSTHAMNARNA OCH HUSBILAR
Dnr:
LKS 2015-526
Fredrik Häller anmäler jäv.
Förslag till nya taxor innehåller en höjning av avgifterna på båtplatserna med
2 procent. Småbåtshamnens taxor har varit oförändrade i 2 år och motivet är att
arbetet med underhåll och säkerhet i hamnarna måste ha en fortsatt hög prioritet.
Förvaltningen har idag en del outhyrda platser i småbåtshamnar och på upplag. För
att möta detta föreslås en sänkning av tillägget för icke kommunmedlem med
250 kronor per båtplats.
Förvaltningen föreslår att en sommarupplagshyra för båtar som står kvar på upplagen
införs, taxan motsvarar halva vinterupplagshyran.
Förvaltningen föreslår också att en dagavgift på 50 kronor för gästhamnen införs, i
övrigt oförändrad taxa, samt att taxan för husbilsparkeringen höjs från 150 kronor till
180 kronor per dygn.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-11
Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-02, § 184
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner reviderade taxor för småbåtshamnarna 2016,
inklusive gästhamnarna och husbilar.
Beslutet skickas till
Småbåtsavdelningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2015-12-17

§ 133
AVGIFTSFRI INSATS FÖR PERSONER MED BOENDESTÖD ENLIGT
SOCIALTJÄNSTLAGEN
Dnr:
2015-555
Socialnämnden har 2015-11-19, § 220, beslutat att hos kommunfullmäktige begära att
insatsen ”Boendestöd enligt socialtjänstlagen” fr.o.m. 2016-01-01 inte ska medföra
kostnadsansvar för den enskilde. Kommunstyrelseförvaltningen delar
socialnämndens bedömning att det inte är lämpligt utifrån lagstiftningens syfte att ta
ut avgift för insatsen boendestöd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-24, med bilagor.
Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-02, § 188
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fr.o.m. 2016-01-01 ändra tillämpningen av gällande
taxa för socialnämndens verksamhet så att ingen avgift ska tas ut för insatsen
”Boendestöd enligt socialtjänstlagen”.
Beslutet skickas till
Socialförvaltningen
Ekonomienheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2015-12-17

§ 134
SLUTRAPPORT BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM
Dnr: LKS 2010-352
Kommunfullmäktige i Lysekils kommun fattade 24 mars 2011 beslut om att ett Barnoch ungdomspolitiskt program skulle genomföras i enlighet med kommunstyrelsens
förslag. Syftet med programmet är att förbättra förutsättningarna för barn och ungas
uppväxtvillkor i Lysekil genom en verksamhet med bättre samordning, kvalitet och
långsiktighet.
Hösten 2014 beslutade kommunfullmäktige att avsätta ca 2 miljoner kronor vartdera året de
närmaste tre åren, det vill säga 2015, 2016 samt 2017, för förebyggandeverksamhet enligt
förslag. Förslaget innehöll då anställning av fyra personer – två fältsekreterare och två
personer till Familjens Hus, en förskolelärare och en socialsekreterare. Det beslöts att den nya
Förebyggandeenheten inledningsvis skulle läggas direkt under kommunstyrelsen och
tillsammans med folkhälsan på näringslivsenheten för att, då förvaltningschefer kommit på
plats, med största sannolikhet läggas som egen enhet under socialförvaltningens Individ- och
Familjeomsorg (IFO).
Parallellt med detta arbete har ett brottsförebyggande råd funnits. Erfarenheterna från
tidigare brottsförebyggande arbete är dels att det inte varit effektivt och att det behövs ta ett
nytt samlat grepp och dels att de barn- och ungdomspolitiska frågorna, i synnerhet i delprojekt
fritid, hänger ihop med de brottsförebyggande frågorna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-17 med bilagor.
Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-02, § 165
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner slutrapporten för projekt barn- och ungdomspolitiskt
handlingsprogram.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Socialförvaltningen
Folkhälsostrateg
Ajournering
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 18.20–18.40.
Efter ajourneringen genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att
kommunfullmäktige är församlat med 27 ordinarie och 4 ersättare.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2015-12-17

§ 135
AVGIFT FÖR KOPIERING OCH UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING
Dnr: LKS 2015-529
Kommunfullmäktige beslutade 2005-08-25 § 82 om taxor för kopiering, scanning,
färgplotter, inplastning samt telefaxsändning. Avgiften bör uppdateras och
förtydligas.
Allmänheten har rätt att få ta del av allmän handling i myndighetens lokaler utan
avgift. Den som så önskar har rätt att på begäran få en kopia, utskrift eller avskrift av
allmän handling mot en avgift enligt bestämmelserna i avgiftsförordningen.
Myndigheten är inte skyldig att lämna ut kopia av allmän handling annat än i
pappersform om det inte följer av lag.
Som huvudregel ska avgift enligt 16-22§§ avgiftsförordningen tas ut för kopior, bevis
och registerutdrag m.m. som någon begär att få ta med sig eller få skickade till sig.
Normalt är de första nio kopiesidorna gratis.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen tjänsteskrivelse 2015-10-26
Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-02, § 186
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar reglemente gällande Avgifter för kopiering och
utlämnande av allmänna handlingar från och med 2016-01-01.
Beslutet skickas till
Serviceenheten
Arkivarien

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2015-12-17

§ 136
REVIDERING AV ARKIVREGLEMENTE
Dnr: LKS 2015-398
I arkivlagen (SFS 1990: 782) § 16 framgår att kommunfullmäktige får meddela
föreskrifter om arkivvården inom kommunen, i den utsträckning något annat inte är
särskilt föreskrivet. Nuvarande arkivreglemente är från 2007 och behöver uppdateras
bl.a. vad gäller framställning av elektroniska handlingar, hantering, förvaring och
skydd.
I augusti skickade kommunarkivet ut ett förslag till nytt arkivreglemente på remiss till
samtliga förvaltningar och kommunala bolag. Tre remissvar inkom och ingen
lämnade några synpunkter på reviderat arkivreglemente.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-03
Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-02, § 187
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat arkivreglemente för Lysekils
kommun, revideringen gäller från 2016-01-01.
Beslutet skickas till
Serviceenheten
Arkivarien

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2015-12-17

§ 137
RAMAVTAL OCH FÖRLÄNGNING MED PLANLÄGGNING OCH
EXPLOATERING AV UTSIKTSBERGET
Dnr:
LKS 2011-131
Den 4 november 2015 § 160, beslutade kommunstyrelsen om att förlänga ramavtalet
för planläggning och exploatering av området söder om Kristinebergsvägen, del av
fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:6 Lysekils kommun.
Beslutet har överklagats, där klagande yrkar på att kommunstyrelsens beslut upphävs
på grund av att styrelsen inte kan ändra i beslut som antagits av Lysekils
kommunfullmäktige.
För att kunna fortsätta planarbetet utan att invänta slutligt beslut i överklagan lyfts
ärendet upp till kommunfullmäktige.
Kommunen tecknade tillsammans med PEAB Sverige AB 2012-03-13 ett ramavtal för
planläggning och exploatering av området söder om Kristinebergsvägen, del av
fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:6, området som nu kallas Utsiktsberget.
Ramavtalet reglerar förutsättningar för planläggning och exploateringen under tiden
planarbetet pågår och ska leda till slutligt exploateringsavtal.
Ramavtalet upphör att gälla om inte detaljplanen antas av kommunfullmäktige.
Den preliminära tidsplanen som är gällande idag sträcker sig fram till
2015-12-31. Giltigheten för avtalet måste förlängas så att Lysekils kommun ska kunna
handlägga ärendet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-09, med bilaga
Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-17, § 189
Yrkande
Inge Löfgren (MP): avslag på kommunstyrelsens förslag.
Lars Björneld (L), Jan-Olof Johansson (S), Ronald Rombrant (LP), Christer
Hammarqvist (C): bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jessica Södergren (V): bifall till Inge Löfgren avslagsyrkande.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Inge Löfgrens m.fl. avslagsyrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Inge Löfgrens m.fl.
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2015-12-17

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner ramavtalet och förslag på tillägg till ramavtal för
planläggning och exploatering av området söder om Kristinebergsvägen, del av
Skaftö-Fiskebäckskil, Lysekils kommun.
Paragrafen förklaras omedelbar justerad.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen (f.v.b.)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2015-12-17

§ 138
FÖRSLAG OM OMVAL TILL PRESIDIER I NÄMNDER OCH KOMMUNALA
BOLAG
Dnr: LKS 2015-569
Kommunfullmäktige fastställde 2015-06-25, § 61, budget för 2016 samt plan för 2017
och 2018. Den majoritet som stod bakom beslutet utgjordes av andra partier än den
styrande minoriteten.
Vid fullmäktigemöte 2015-11-26, bekräftades denna budget av samma majoritet som
den i juni. Den styrande minoriteten förlorade därmed en budgetomröstning för
andra gången.
Att tillhöra en styrande gruppering och när man inte får majoritet för sitt
budgetförslag, så är det den mest tydliggjorda manifestation att det har uppstått en ny
majoritet. Det tillhör då demokratins spelregler att man på eget initiativ lämnar sina
uppdrag. Lysekilspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna har tagit för givet att så
skulle ske efter kommunfullmäktigemötet. Inga signaler har kommit från den
styrande minoriteten att den avser att ställa sina platser till förfogande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-02, § 164
Yrkande
Fredrik Lundqvist (LP): bifall till kommunstyrelsens förslag samt tilläggsyrkande att
ge kommunfullmäktiges presidium i uppdrag att föra dialog med gruppledare kring
ett eventuellt omval med mål att beskriva en samlad bild för samtliga gruppledare och
valberedning.
Ronald Rombrant (LP), Marthin Hermansson (V), Yngve Berlin (K), Sebastian
Ahlqvist (SD), Thomas Falk (LP), Christer Hammarqvist (C): bifall till Fredrik
Lundqvists yrkande.
Jan-Olof Johansson (S), Lars Björneld (L), Ann-Charlotte Strömwall (L): bifall till
Fredrik Lundqvists tilläggsyrkande.
Christina Gustafson (S): avslag på kommunstyrelsens förslag, bifall till Fredrik
Lundqvists tilläggsyrkande.
Ajournering
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 19.55-20.10
Efter ajourneringen genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att
kommunfullmäktige är församlat med 27 ordinarie och 4 ersättare.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Christina Gustafsons avslagsyrkande mot kommunstyrelsens förslag.
Proposition på Fredrik Lundqvists m.fl. tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Christina Gustafsons avslagsyrkande mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på Fredrik Lundqvists m.fl. tilläggsyrkande och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt yrkandet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge valberedningen i uppdrag, att till
fullmäktigemötet 2016-01-28 föreslå nya presidier i alla nämnder och styrelser,
turordning för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder samt
ledamöter/ombud i Kommunalförbundet Fyrbodal.
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunfullmäktiges presidium i uppdrag att
föra dialog med gruppledare kring ett eventuellt omval med mål att beskriva en
samlad bild för samtliga gruppledare och valberedning.
Beslutet skickas till
Valberedningen
Kommunfullmäktiges presidium

Justerare:
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16 (19)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2015-12-17

§ 139
MOTION OM ATT LYSEKILS KOMMUN OMGÅENDE TAR FRAM EN
LOKAL LAGSTADGAD ENERGI OCH KLIMATPLAN
Dnr: LKS 2015-599
Marthin Hermansson (V), Jessica Södergren (V) och Håkan Smedja (V) har i en
motion 2015-12-12 föreslagit att Lysekils kommun omgående tar fram en lokal
lagstadgad energi och klimatplan.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion 2015-12-12
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 140
ANMÄLNINGSÄRENDE
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende:
Revidering av riksdagsmannaarvodet. (LKS 2015-582)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

18 (19)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2015-12-17

§ 141
ORDFÖRANDE OCH FÖRSTE VICE ORDFÖRANDENS TACK
Ordförande tackar samtliga anställda inom Lysekils kommun för ett gott arbete under
året.
Ordförande framför också tack till ledamöterna, presidiet och sekretariatet för gott
samarbete under året som gott och önskar alla en God Jul och Gott Nytt År.
Förste vice ordförande tackar ordförande för gott samarbete och önskar honom och
hans familj en God Jul och Gott Nytt år.

Justerare:
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