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BESLUTANDE:
Ledamöter
Jan-Olof Johansson (S)
Klas-Göran Henriksson (S)
Maria Forsberg (S)
Anders C Nilsson (S)
Siw Lycke (C)
Ann-Charlotte Strömwall (L)
Camilla Carlsson (L)
Jessica Södergren (V)
Yngve Berlin (K)
Ronald Rombrant (LP)
Jeanette Janson (LP)
Annbritt Jarnedal (LP)
Thomas Falk (LP)
Fredrik Häller (LP)
Patrik Saving (LP)
Fredrik Lundqvist (LP)
Katja Norén (MP)
Inge Löfgren (MP)
Christoffer Zakariasson (SD)
Sebastian Ahlqvist (SD)
Mats Karlsson (M)
Cheyenne Röckner (M)
Richard Åkerman (M)
Sven-Gunnar Gunnarsson (S)

Margareta Karlsson (S)
Yngve Larsson (L)
Håkan Smedja (V)
Per-Gunnar Ahlström (K)
Elisabet Larsson (KD)

Vid uppropet var, av 31 utsedda kommunfullmäktige, 24 ordinarie ledamöter,
5 ersättare närvarande och 2 frånvarande.

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-02-25

§ 30
Rambo AB, begäran om borgen
Dnr:

LKS 2016-029

RAMBO AB, har genom sin ordförande Ralf Olofsson och sin VD Lars Johansson
hemställt om att kommunen tecknar ny borgen om 23 300 000 kronor. Detta som
säkerhet för externt upptaget lån till investeringar i fordon och kärl i samband med
införande av nytt insamlingssystem i Lysekil.
Lånet kommer bolaget att amortera på åtta år och kommunens borgensåtagande
följer tidsmässigt denna period och upphör följaktligen när lånet är löst.
Kommunen har inga tidigare borgensåtaganden gentemot RAMBO AB.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-01
Ansökan från RAMBO AB
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-02-10, § 35
Yrkande
Ronald Rombrant (LP): bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att teckna den begärda borgen om 23 300 000 kronor
att lämna som säkerhet för upplåning till investeringar i RAMBO AB.
Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgift debiteras enligt kommunens
budgetbeslut.
Beslutet skickas till
Rambo AB
Ekonomienheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-02-25

§ 31
Räddningstjänstens taxa för myndighetsutövning 2016
Dnr:

LKS 2015-620

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän föreslår reviderad taxa för perioden 201604-01 – 12-31 för sin myndighetsutövning inom Lagen om skydd och olyckor och
Lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Höjningen utgår från nuvarande tillämpade taxa inom förbundet på 894 kronor per
tillsynsbesök och föreslås höjas med den beräknade löneökningen för 2016 på
3,1 %. För 2015 hade föreslagits en taxa på 910 kronor som dock inte blev beslutad i
alla medlemskommuner, den gamla taxan har därför fortsatt att gälla. Timtaxan för
2016 föreslås bli 920 kronor per tillsynsbesök.
Förbundet vill även att principerna för årlig justering av taxan fastställs. Principen
avser att justering ska ske med årlig löneuppräkning.
Vidare föreslår förbundet att medlemskommunerna beslutar att räddningschefen ska
få besluta om undantag från taxan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-18.
Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-10, § 34
Yrkande
Jan-Olof Johansson (S): bifall till kommunstyrelsen förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt Förbundsdirektionens förslag till omarbetad taxa
för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor respektive, Lagen om brandfarliga och
explosiva varor samt tillståndsprövning enligt Lagen om brandfarliga och explosiva
varor godkänns.
Kommunfullmäktige beslutar att timavgiften i taxan fastställs till 920 kronor att gälla
för perioden 2016-04-01 – 12-31.
Beslutet skickas till
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (inkl. tjänsteskrivelsen)
Ekonomienheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-02-25

§ 32
Biblioteksplan för Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2015-312

Alla kommuner och landsting ska enligt lag (2013:801, 17 §) ha en biblioteksplan.
Biblioteksplanen är ett dokument som beskriver hur kommunen ska uppfylla målen
för biblioteksverksamheten i Lysekils kommun. Planen ska också tydliggöra syftet
med och behovet av bibliotekens roll i ett demokratiskt samhälle.
Föreliggande biblioteksplan gäller för perioden 2015-2018 och ska därefter revideras
under varje mandatperiod.
Varje år ansöker Lysekils stadsbibliotek om inköpsstöd från Kulturrådet och
kommunen brukar erhålla en summa på 50 000 kronor för inköp av barn- och
ungdomsböcker. Ett villkor för ansökan är att kommunen har en antagen
biblioteksplan av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Förlag till Biblioteksplan
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2015-12-16, § 125
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-27
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-02
Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-10, § 36
Yrkande
Jeanette Janson (LP): bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat biblioteksplan för Lysekils
kommun.
Beslutet skickas till
Utbildningsnämnden för kännedom
Bibliotekschef

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

5 (17)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-02-25
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§ 33
Utbetalning av partistöd för år 2016
Dnr

LKS 2016-053

Enligt reglerna för partistöd ska utbetalning ske under februari månad efter beslut i
kommunfullmäktige. Det lokala partistödet i Lysekils kommun utgår till partier som
är representerade i kommunfullmäktige. Enligt reglerna ska beloppen avseende
grundstöd och mandatstöd justeras med prisbasbeloppets förändringar.
Med tillämpningar av regelverket ska partistöd för 2016 utgå enligt följande:
Parti
Socialdemokraterna

Antal
mandat
7

Grundstöd Mandatstöd

Totalt partistöd

7 964 kr

76 654 kr

84 618 kr

Lysekilspartiet

7

7 964 kr

76 654 kr

84 618 kr

Moderaterna

3

7 964 kr

32 852 kr

40 816 kr

Folkpartiet

3

7 964 kr

32 852 kr

40 816 kr

Sverigedemokraterna

3

7 964 kr

32 852 kr

40 816 kr

Vänsterpartiet

2

7 964 kr

21 901 kr

29 865 kr

Miljöpartiet

2

7 964 kr

21 901 kr

29 865 kr

Kommunistiska partiet

2

7 964 kr

21 901 kr

29 865 kr

Centerpartiet

1

7 964 kr

10 951 kr

18 915 kr

Kristdemokraterna

1

7 964 kr

10 951 kr

18 915 kr

Totalt

31

419 109 kr

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-05.
Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-10, § 27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år 2016 ska utgå till de politiska
partierna i fullmäktige i enlighet med redovisad förteckning.
Beslutet skickas till
Samtliga partier
Ekonomienheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-02-25

§ 34
Motion att Lysekils kommun omgående tar beslut om att ansluta sig till
SKL:s nätverk mot rasism och diskriminering
Dnr:

LKS 2015-455

Vänsterpartiet i Lysekil har inkommit med en motion som föreslår att Lysekils
kommun ansluter sig till Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, nätverk mot
rasism och diskriminering.
Förvaltningens utredning menar att medverkan i nätverket kan ge Lysekils kommun
både kunskap och erfarenheter som kan vara till gagn för framtida utvecklingsarbete.
Förvaltningens utredning föreslår vidare att rasism- och diskrimineringsfrågorna
initialt ska belysas som ett prioriterat område inom ramen för integrationsarbetet och
integrationssamordnarens uppdrag.
Med hänvisning till andra kommuners arbete poängterar förvaltningens utredning att
frågor som rör rasism och diskriminering på sikt behöver få en tydlig koppling till
ordinarie visions- och målarbete och vidare till styr- och ledningssystem. I de flesta
kommuner har man förankrat arbetet för att motverka rasism och diskriminering i
social hållbarhet och mänskliga rättigheter.
Beslutsunderlag
Vänsterpartiets motion 2015-09-28
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-10-29, § 109
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-08
Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-10, § 37
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att Lysekils
kommun ansluter sig till SKL:s nätverk mot rasism och diskriminering.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen/Folkhälsostrateg

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-02-25

§ 35
Motion om att sätta upp solladdad L.E.D gatubelysning på sträckan
nedre Lycke till ”Kråkestan” (Brastad/Rixö)
Dnr:

LKS 2016-091

Jessika Södergren och Marthin Hermansson (V) har i en motion 2016-02-22
tillsammans med sina partikamrater föreslagit att man sätter upp solladdad L.E.D
gatubelysning på sträckan mellan nedre Lycke och ”Kråkestan” (Brastad/Rixö).
Genom att använda denna typ av belysning behöver inte kabel grävas ner och vi
nyttjar solen som energi källa.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion 2016-02-10
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.
Beslutet skickas till
Motionärerna
Kommunstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-02-25

§ 36
Motion om uthyrning/utlåning av cyklar i Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2016-101

Patrik Saving (LP) har i en motion 2016-02-23 föreslagit att undersöka möjligheten
att ansöka om pengar från klimatklivet för att starta upp ett projekt för
uthyrning/utlåning av cyklar i Lysekils kommun.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion 2016-02-23
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-02-25

§ 37
Medborgarförslag om en lokal i kommunen där Lysekils historia visas
Dnr:

LKS 2016-102

Ett medborgarförslag har inkommit 2016-02-24 där man önskar en lokal i kommunen
där Lysekils historia visas. Historien ska handla om fisket, konservindustrin,
burktillverkningen, Skandiaverken och Stenindustrin och Preemraff.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslag till
kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutsunderlag
Motion 2016-02-24
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.
Beslutet skickas till
Förslagställaren
Kommunstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-02-25

§ 38
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående skötsel av
Ryxö Ö
Dnr:

LKS 2016-024

Cheyenne Röckner (M) har i en interpellation 2016-01-21 har ställt följande frågor till
kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S):
1. När kommer kommunen att äska/frigöra medel till underhåll av naturreservatet
Ryxö Ö i enlighet med Länsstyrelsens beslut?
2. Hur kommer planen för skötsel enligt Länsstyrelsens beslut att se ut de
kommande 10 åren?
3. Kommer Lysekils Kommun att upprätta en ekonomiplan för skötsel och
underhåll av Naturreservatet med tydlighet vad avser anvisande av tänkta
medel och insatser?
4. Varför har Lysekils Kommun ej levt upp till Länsstyrelsens plan om skötsel av
Ryxö Ö?
Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) lämnar följande
svar:
Länsstyrelsen beslutade 1968 att göra Ryxö Ö till naturreservat.
Skötselplanen som fastställdes 20 januari 1989 är snart 30 år. Den innehåller en
naturbeskrivning, målsättning för öns natur och en åtgärdsplan för hur målsättningen
kan uppnås. Det finns också en ekonomiplan som visar vad det skulle kosta att
uppfylla målbeskrivningen.
Sedan Ryxö Ö naturreservat bildades har ön bytt ägare och idag är det privata ägare
av ön. De har sedan ett antal år ombesörjt betesdriften på ön genom att dels ha egna
får och dels en beteshållare som har nötboskap.
Sedan ekonomiplanen togs fram har det skett förändringar bl.a. genom att Sverige har
gått med i EU. Det finns numera EU-medel att söka för beteshållaren eller
markägaren. Medel som står till förfogande att söka kan vara följande:
A. Gårdsstöd
B. Betesstöd
C. Mosaikstöd
D. Stöd för svårtillgänglig plats ex en ö
Under vissa förutsättningar kan beteshållaren eller markägaren även söka
restaureringsstöd.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-02-25

Om förvaltare och den som sköter eller bedriver verksamhet på ett visst område inte
är densamma kan båda inte söka ekonomiskt stöd för samma område. Om
markägarens hävd upphör så har förvaltaren som är Lysekils kommun rätt att gå in
och vidmakthålla beteshävden enligt skötselplan och söka ekonomiskt stöd för detta.
Lysekils kommun kommer att gå igenom hur förvaltning och skötsel fungerar i de
naturreservat som ligger i kommunen och ta upp en dialog med länsstyrelsen om
eventuellt byte av förvaltare i en del områden.
Svar på frågorna:
1.

Kommunen avsätter inga egna medel till underhåll av naturreservat.
Kommunen äskar medel till detta från länsstyrelsen och utför det underhåll
vi får medel till. För Ryxö Ö har några medel inte sökts då kommunen inte
kan ansöka om medel för områden där en privat markägare eller beteshållare
innehar möjligheten att ansöka om ekonomiskt stöd.

2.

Planer för naturreservaten upprättas av länsstyrelsen. En skötselplan bör
revideras ungefär vart 20 år eftersom förutsättningarna förändras med tiden.
Den nuvarande planen är 27 år. Hur planen ser ut för de kommande tio åren
kan endast länsstyrelsen svara på och är beroende av om planen kommer att
uppdateras.

3.

Lysekils kommun avser inte att upprätta en ekonomiplan eftersom
kommunen inte ansvarar för att upprätta skötselplan.

4.

Kommunen uppfattning är att länsstyrelsens plan om skötsel av Ryxö Ö bör
genomföras. Ryxö Ö ägs av en privat markägare som liksom alla andra
markägare har ett ansvar för sin mark. Så länge det finns en markägare som
hävdar sin mark och möjligheten att söka ekonomiskt stöd för den,
alternativt att han avtalat med annan part om detta, kommer kommunen inte
att pröva om detta kan göras på annat sätt.

Cheyenne Röckner tackar för svaret.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2016-02-25

§ 39
Anmälningsärende
Ordförande informerade om kommande ärenden till kommunfullmäktige den 31
mars.
1.

Exploateringsavtal för södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl. Skaftö, Lysekils
kommun

2.

Detaljplan för södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl. Skaftö, Lysekils kommun
- beslut om godkännande

3.

Styrmodell för Lysekils kommun

4.

Förslag till Riktlinjer för uppvaktning och avtackning av medarbetare och
förtroendevalda

5.

Svar på medborgarförslag om att ordna husbilsplatser bakom gamla Foodia

6.

Svar på motion om ungdomens och tennishallens framtid i Lysekil

7.

Svar på motion om att tidigarelägga kommunfullmäktiges sammanträde

8.

Svar på motion om att varje första kommunfullmäktiges-sammanträde ska
genomföras utan ersättning

9.

Svar på motion om inköp av läsplattor centralt

10. Svar på motion om att införa användandet av offentlig synkroniserbar
möteskalender
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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2016-02-25

§ 40
Avsägelser från uppdrag som ersättare i Rambos styrelse
Dnr:

LKS 2014-542

Thomas Andersson (L) har i en skrivelse 2016-02-08 avsagt sig uppdraget som
ersättare i Rambos styrelse.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Thomas Andersson
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelserna.
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till valberedningen.
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts.
Beslutet skickas till
Thomas Andersson
Valberedningen
Nämndsekreterarna/Troman

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN
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2016-02-25

§ 41
Avsägelse från samtliga uppdrag i kommunen, kommunfullmäktige,
byggnadsnämnd och kommunstyrelsen
Dnr:

LKS 2014-425, 2014-455

Kenth Enhov (SD) har i en skrivelse 2016-02-23 avsagt sig från samtliga uppdrag i
kommunen, ordinarie i kommunfullmäktige och byggnadsnämnden samt ersättare i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Kenth Enhov.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelserna.
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Länsstyrelsen för ny
sammanräkning.
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts.
Beslutet skickas till
Kenth Enhov
Länsstyrelsen
Nämndsekreterarna/Troman

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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2016-02-25

§ 42
Avsägelser från uppdrag i kommunstyrelsen och socialnämnden
Dnr:

LKS 2014-455

Jeanette Janson (LP) har i en skrivelse 2016-02-24 avsagt sig uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen.
Marie Lindgren (LP) har i en skrivelse 2016-02-24 avsagt sig uppdraget som ersättare
i socialnämnden.
Maria Lundbom (LP) har i en skrivelse 2016-02-24 avsagt sig uppdraget som
ordinarie ledamot i socialnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Jeanette Janson
Skrivelse från Marie Lindgren
Skrivelse från Maria Lundbom
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelserna.
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts.
Beslutet skickas till
Jeanette Janson
Marie Lindgren
Maria Lundbom
Nämndsekreterarna/Troman

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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2016-02-25

§ 43
Fyllnadsval till kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och
socialnämnden
Dnr:

LKS 2014-455

Fyllnadsval ska genomföras till kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och
socialnämnden.
Nominering
Christoffer Zakariasson (SD) nominerar Daniel Arvidsson som ordinarie ledamot i
byggnadsnämnden samt Sebastian Ahlqvist som ersättare i kommunstyrelsen.
Jeanette Janson (LP) nominerar Marie Lindgren som ordinarie ledamot i
socialnämnden och Maria Lundbom som ersättare i socialnämnden samt Catharina
Hansson som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Daniel Arvidsson som ordinarie ledamot i
byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Marie Lindgren till ordinarie ledamot i
socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Maria Lundbom som ersättare i socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Sebastian Ahlqvist och Catharina Hansson som
ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Daniel Arvidsson
Marie Lindgren
Maria Lundbom
Sebastian Ahlqvist
Catharina Hansson
Nämndsekreterarna/Troman

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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