
 
  
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

      KOMMUNFULLMÄKTIGE 

1 (18 1 (18) 
 

 

  ANSLAGSBEVIS: 
 
Nämnd: Kommunfullmäktige  Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2018-03-15 Justeringsdatum: 2018-03-21 

Anslagsdatum: 2018-03-21 Anslagets nedtagande: 2018-04-12 

Bevis om tillkännagivande av justering: ……………………………………… 

Sammanträdestid: 2018-03-15 Kl. 17.30-20.10 
Ajournering 19.20-19.30 
 

Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus 

Beslutande  
 

Se sid 2. 
 
Tjänstemän: 
 
Mari-Louise Dunert, sekreterare 
 
 

 
 
Övriga: 
 
Eva-Marie Magnusson, ekonomichef § 31 
Christina Joansson VD LysekilsBostäder AB § 32 
Susanne Malm VD LEVA i Lysekil AB § 32 
Peter Hemlin, ordförande i LEVA i Lysekil AB § 32 
Maria Jämting VD Havets Hus i Lysekil AB § 32 
Eva-Lott Swanberg, ordförande i Havets Hus § 32 

 

 
Paragrafer: 
 

 
 
31-44 

Sekreterare: 
 
 

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

Ordförande: 
 
 

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

Justerare: 
 
 

………………………………………………………. 
AnnBritt Jarnedal 

 
 
 

………………………………………………………. 
Klas-Göran Henriksson 

  
 
  



  2 (18) 
 
BESLUTANDE: 

Ledamöter 
 
Jan-Olof Johansson (S) 
Margareta Carlsson (S), ersätter Christina Gustafson (S) 
Klas-Göran Henriksson (S)  
Siw Linnér (S) 
Anette Björmander (S) 
Anders C Nilsson (S) 
Siw Lycke (C) 
Ann-Charlotte Strömwall (L) 
Lars Björneld (L) 
Yngve Larsson (L), ersätter Camilla Carlsson (L) 
Elisabeth Lindström (V), ersätter Marthin Hermansson (V) 
Stig Berlin (K), ersätter Yngve Berlin (K) 
Britt-Marie Kjellgren (K) 
Ronald Rombrant (LP) 
Jeanette Janson (LP) 
Annbritt Jarnedal (LP) 
Lars-Olof Stilgård (LP) 
Fredrik Häller (LP)  
Gert-Ove Forsberg (LP), ersätter Patrik Saving (LP) 
Fredrik Lundqvist (LP) 
Elisabeth Larsson (KD), ersätter Roger Svensson (KD) 
Pelle Cederholm (MP), ersätter Katja Norén (MP) 
Inge Löfgren (MP) 
Christoffer Zakariasson (SD) 
Caroline Hogander (SD) 
Lillemor Antonsson (SD) 
Mats Karlsson (M) 
Marita Fermell-Lagrell (M) 
Richard Åkerman (M) 
Sven-Gunnar Gunnarsson (S)  

 
 
 
 

  
  

 
Vid uppropet var av 31 utsedda kommunfullmäktige, 23 ordinarie ledamöter,  
7 ersättare och 1 frånvarande. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 31 
 

Presentation av ekonomichef Eva-Marie Magnusson  
 
Eva-Marie Magnusson, ekonomichef presenterar sig för fullmäktiges ledamöter. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige tar del av informationen och hälsar Eva-Marie Magnusson 
välkommen. 
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§ 32 
 
Information från kommunens helägda bolag  
 
Kommunenens helägda bolag är inbjudna för att informera ledamöterna och 
kommuninvånarna om verksamheterna.  
 
Verkställande direktörer (VD) för LysekilsBostäder AB, LEVA i Lysekil AB och Havets 
Hus i Lysekil AB informerar om bolagens ekonomi, framtidsplaner samt hur bolagen 
medverkar till att kommunen ska nå visionen Lysekil 2030.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
 
Ajournering 
 
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 19.20-19.30. 
Efter ajournering genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att 
kommunfullmäktige är samlat med 23 ordinarie, 7 ersättare och 1 frånvarande. 
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§ 33 
 
Avsägelse från ersättare i utbildningsnämnden 
Dnr: LKS 2014-455 
 
Camilla Carlsson (L) har i en skrivelse 2018-02-28 avsagt sig uppdraget som ersättare 
i utbildningsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Camilla Carlsson 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till valberedningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Camilla Carlsson 
Valberedningen 
Nämndsekreterarna/Troman 
Löneenheten 
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§ 34 
 
Fyllnadsval som ersättare till LysekilsBostäder AB  
Dnr: LKS 2014-542 
 
Fyllnadsval som ersättare till LysekilsBostäder AB ska genomföras. 
 
Nominering 
 

Jeanette Janson (LP) nominerar: 

Patrik Saving (LP) som ersättare till LysekilsBostäder AB.   

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Patrik Saving (LP) som ersättare till 
LysekilsBostäder AB fram till bolagsstämman 2019. 
 
Beslutet skickas till  
 
Patrik Saving 
LysekilsBostäder AB 
Ekonomiavdelningen, Jonas Malm 
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§ 35 
 
Förslag till ny kommunrepresentation och arvodering i Bohuskustens 
vattenvårdsförbund 
Dnr: LKS 2017-867 
 
Bohuskustens vattenvårdsförbund har inkommit med förslag på ny 
kommunrepresentation i styrelsen samt arvodering av de ledamöter som 
representerar kommunerna. Förslaget innebär en minskning av antalet ledamöter 
från 17 till 11 där medlemskommunerna kommer att ha sex platser i styrelsen och 
medlemsföretagen fem platser. Göteborgs kommun föreslås ha två platser i styrelsen 
medan fyra ska utses av övriga kommuner enligt en klusterindelning. Lysekils 
kommun ingår i ett föreslaget kluster med Munkedals, Sotenäs och Uddevalla 
kommuner. Respektive kluster föreslås få en ordinarie ledamot och en ersättare i 
styrelsen. Det är upp till kommunerna att inbördes komma överens om hur 
representationen ska se ut. Vidare föreslås att varje kommun direkt arvoderar sina 
respektive ledamöter i styrelsen. Förändringen avses gälla från och med 2019. 
 
Förvaltningen delar bedömningen att det kan vara rimligt att minska styrelsens 
storlek. En styrelse med 11 ledamöter, varav sex från kommunsektorn, torde vara fullt 
tillräckligt för att administrera den samordnade recipientkontrollen som är 
förbundets huvuduppgift. 
 
Representationen i Bohuskustens vattenvårdsförbund för klustret Lysekil, Munkedal, 
Sotenäs och Uddevalla föreslås lösas genom att Västvatten AB utser en ordinarie 
styrelseledamot och att LEVA i Lysekil AB utser en ersättare till styrelsen. För att 
underlätta valberedningsarbetet föreslås vidare att båda bolagen får i uppdrag att utse 
representanterna inom sina respektive styrelser. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-28, § 29 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-09 
Skrivelse från Bohuskustens vattenvårdsförbund 
 
Yrkande 
 
Inge Löfgren (MP): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Inge Löfgrens avslagsyrkande mot kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Inge Löfgrens avslagsyrkande mot 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslag till 
ny kommunrepresentation samt arvodering för Bohuskustens 
vattenvårdsförbund. 

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom att 

Västvatten AB inom styrelsen utser en ordinarie ledamot till styrelsen för 
Bohuskustens vattenvårdsförbund samt står för arvodering av denne. 

 
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger LEVA i Lysekil AB i 

uppdrag att inom styrelsen utse en ersättare till styrelsen för Bohuskustens 
vattenvårdsförbund samt stå för arvodering av denne från och med 2019.      

 
Reservation 
 
Inge Löfgren (MP), anmäler blank reservation. 
 
Skickas till 
 
Bohuskustens vattenvårdsförbund 
LEVA i Lysekil AB 
Munkedals kommun 
Sotenäs kommun 
Uddevalla kommun 

  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunfullmäktige 2018-03-15  9 (18) 

 

     
Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 36 
 
Motion om Ung Företagsamhet, UF-företag  
Dnr: LKS 2018-131 
 
Siw Lycke (C) och Monica Andersson (C) har i en motion 2018-02-20 föreslagit att 
UF-företagen ökar och att fler eleverna på Campus Väst erbjuds driva UF-företag som 
tidigare. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2018-02-20 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionärerna  
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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§ 37 
 
Motion om kommunens hantering av motioner och medborgarförslag 
Dnr: LKS 2018-130 
 
Siw Lycke (C) och Monica Andersson (C) har i en motion 2018-02-20 föreslagit att 
kommunens hantering av motioner och medborgarförslag ska följa kommunallagen. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
  
Beslutsunderlag 
 
Motion 2018-02-20 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionärerna  
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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§ 38 
 
Motion att kommunen utreder möjligheterna att på lämpliga ställen sätta 
upp trygghetskameror 
Dnr: LKS 2018-159 
 
Mats Karlsson (M) har i en motion 2018-03-07 föreslagit att kommunen utreder 
möjligheten att på lämpliga ställen sätta upp trygghetskameror. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
  
Beslutsunderlag 
 
Motion 2018-03-07 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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§ 39 
 
Motion om utbyggnad av Brastads sporthall 
Dnr: LKS 2018-163 
 
Christoffer Zakariasson (SD) har i en motion 2018-03-08 föreslagit att kommunen ser 
över möjligheten till en utbyggnad av Brastads sporthall. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
  
Beslutsunderlag 
 
Motion 2018-03-08 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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§ 40 
 
Motion om att se över möjligheten att hyra in ordningsvakter 
Dnr: LKS 2018-164 
 
Christoffer Zakariasson (SD) har i en motion 2018-03-08 föreslagit att kommunen ser 
över möjligheten att hyra in ordningsvakter med utökade befogenheter för 
övervakning inom olika områden i kommunen. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
  
Beslutsunderlag 
 
Motion 2018-03-08 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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§ 41 
 
Motion - att kommunstyrelsen överlägger med Trafikverket om 
Färjelinjen Finsbo-Skårs avgångstider och att toaletterna öppnas på 
färjan 
Dnr: LKS 2018-184 
 
Lars Björneld (L) har i en motion 2018-03-13 föreslagit att kommunstyrelsen 
överlägger med Trafikverket om Färjelinjen Finsbo-Skårs avgångstider och att 
toaletterna öppnas på färjan. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
  
Beslutsunderlag 
 
Motion 2018-03-13 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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§ 42 
 
Interpellation från Ronald Rombrant (LP) om medborgarundersökningen  
Dnr:  LKS 2018-099 
 

Ronald Rombrant (LP) har i en interpellation 2018-02-07 ställt frågan till 
kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) om 
medborgarundersökningen:  
 

Ni sitter ju i styret, ni har tillgång till alla analysresurser och medel att tillgodose 
kommuninvånarnas behov. Vad beror det enligt din mening på att vi politiker i 
Lysekils kommun får så dåliga betyg av våra invånare? Vad tycker du att vi ska göra 
för att vi ska få ökat förtroende från våra invånare? 
 
 

Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) lämnar följande svar: 
 

Avsikten med kommunens deltagande i SCB:s medborgarundersökning är att 
använda den i uppföljningen av det mål och kvalitetsarbete som beskrivs i 
kommunens styrmodell. Senaste gångerna vi deltagit har varit 2014 och 2017. 
1200 invånare i Lysekil har tillfrågats om att delta i undersökningen. Av dessa har 
528 personer eller 44 procent av de tillfrågade svarat. 
 

SCB:s medborgarundersökning är inte en brukarundersökning utan en 
attitydundersökning där man väljer ut medborgare som både har och inte har 
brukat kommunala verksamheter eller på annat sätt varit i kontakt med kommunen 
eller dess förtroendevalda. Man gör inte någon rangordning kommunerna emellan 
utan resultatet redovisas i en jämförelse med den egna kommunens resultat från 
tidigare år samt en jämförelse med ett snittresultat av samtliga ingående 
kommuner. 
 

Undersökningen är indelad i tre olika områden, nöjd region index, nöjd medborgare 
index och nöjd inflytande index som handlar om hur medborgarna ser på sitt 
inflytande i kommunen. Samtliga områden visar på förbättrat resultat jämfört med 
när vi senast deltog i undersökningen. Lägst resultat får vi inom området nöjd 
inflytande index i frågor som handlar om påverkan och förtroende. 
 

Att vi sedan en lång tid tillbaka i jämförelse med snittet av andra kommuner har 
låga resultat har säkert många orsaker. Bara att vända den negativa trenden visar 
att det vi åstadkommit har gett resultat. Att på bara några år åstadkomma stora 
hopp i undersökningsresultaten är inget vi kan förvänta oss. För att ytterligare 
förbättra våra resultat och upparbeta ett bättre förtroende behöver vi politiker fatta 
beslut i den riktning som avses i utvecklingsmålen. Vi behöver också kommunicera 
med kommunens invånare vid t.ex. samrådsmöten och i möten om andra ärenden 
som på olika sätt berör många invånare. 
 

En fråga inom påverkan och förtroende där det bör finnas potential att höja våra 
resultat är frågan om hur väl politiska beslut genomförs. Som förtroendevald kan 
man verka för att fattade beslut blir genomförda och förverkligade eller nyttja 
möjligheten att fördröja eller ta om samma ärenden flera gånger. Ett val som 
sannolikt också inverkar på frågan om hur ansvarstagande kommunens politiker 
är. 

 
Ronald Rombrant tackar för svaret. 
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§ 43 
 
Interpellation från Inge Löfgren (MP) – Vad händer med djuphamnen i 
Metvik? 
Dnr:  LKS 2018-106 
 
Inge Löfgren (MP) har i en interpellation 2018-02-08 har ställt frågor till 
kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) vad som händer med 
djuphamnen i Metvik. 
 

 Vad händer med planerna för en djuphamn i Metvik om det kommer en ny 
intressent?  

 Kommer kommunen att arbeta in Metvik som djuphamn i översiktsplanen. 

 Varför gör kommunen inte en teknisk-, juridisk- och naturmässig 
kontrollutredning för att se om projektet över huvud taget är genomförbart? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) lämnar följande svar: 
 
Lysekils kommun kontaktades i höstas av konsulter för ett kinesiskt företag som ville 
undersöka intresset och förutsättningarna för en eventuell containerhamn i 
Brofjorden. 
Lysekils kommun bad att få svar på ett antal frågor vilket konsulterna skulle 
återkomma med i början på februari. Lysekils kommun kontaktades efter en tid av 
konsulterna som informerade om att de kinesiska investerarna beslutat att avbryta 
projektet. Orsaken uppgavs vara den negativa uppmärksamhet som 
intresseförfrågan har fått i olika medier. Konsulterna kommer därför inte att 
färdigställa och presentera något underlag med svar på de frågor som kommunen 
tagit upp. 
 
Vad händer med planerna för en djuphamn i Metvik om det kommer en ny 
intressent? 
 

Idag finns det inget pågående ärende om djuphamn i området kring Metvik eller 
Brofjorden. Om någon intressent skulle komma med en etableringsförfrågan till 
kommunen får de som vid den tidpunkten utgör kommunens förtroendevalda 
politiker ta ställning till denna förfrågan och bestämma om de ska öppna ett 
sådant ärende. 

 
Kommer kommunen att arbeta in Metvik som djuphamn i översiktsplanen. 
 

Det har vid mer än ett tillfälle funnits intresse för att etablera en ny hamn i eller 
utanför Brofjorden, bl.a. utredningen om att skeppa ut järnmalm. Om detta ska 
arbetas in i den kommande översiktsplanen och på vilket sätt det i så fall ska tas 
med samt vilka områden som då ska innefattas går inte att svara på idag utan 
det får det framtida planarbetet utvisa. 
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Varför gör inte kommunen en teknisk-, juridisk- och naturmässig kontrollutredning 
för att se om projektet över huvud taget är genomförbart? 
 

Att genomföra utredningar för att ta reda på om det finns förutsättningar för att 
genomföra ett sådant projekt är oftast mycket kostsamt. Då vi inte har något 
pågående ärende är det inte aktuellt att använda kommunens pengar till sådana 
undersökningar. Om förstudien inte hade avbrutits utan man valt att gå vidare 
hade en vidare undersökning medfört att ett antal utredningar behövt 
genomföras, då med intressenternas finansiering. 

 
Inge Löfgren tackar för svaret  
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§ 44 
 
Anmälningsärende 
 
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende i protokoll 2018-03-15: 
 

 Beslut från länsstyrelsen om ny ersättare i kommunfullmäktige för centerpartiet 
(LKS 2014-425) 

 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-01-31, § 2, instruktion 
kommundirektör (LKS 2017-870) 

 Protokollsutdrag från Sotenäs kommun 2018-02-22, § 5 – Revidering av 
bolagsordning RAMBO AB 

 Protokollsutdrag från Sotenäs kommun 2018-02-22, § 6 – Revidering av 
aktieägaravtal RAMBO AB 

 Lagakraftbevis, Grundsund, Lönndal 8:1 m.fl. (BYN 2017-018) 

 
 


