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BESLUTANDE:
Ledamöter
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Ronald Rombrant (LP)
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Patrik Saving (LP)
Gert-Ove Forsberg (LP), ersätter Annbritt Jarnedal (LP)
Lars-Olof Stilgård (LP)
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Susanne Baden (MP), ersätter Katja Norén (MP) §§ 85-104
Inge Löfgren (MP)
Elisabeth Larsson (KD), ersätter Roger Svensson (KD)
Mats Karlsson (M)
Marita Fermell-Lagrell (M)
Richard Åkerman (M)
Sven-Gunnar Gunnarsson (S)

Vid uppropet var av 31 utsedda kommunfullmäktige, 22 ordinarie ledamöter,
5 ersättare och 4 frånvarande.

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2017-06-21

§ 85
Uppföljningsrapport 2 2017 för Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2017-224

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 2 per 30 april
2017. Rapportering sker efter den nya styrmodellen och omfattar kommunens
kvalitetsfaktorer för att säkerställa grunduppdraget, ekonomi, personal och en
lägesbeskrivning kring arbetet med utvecklingsmålen. Rapporten omfattar också
kommunens nämnder, styrelse och bolag, vilka har lämnat en sammanfattande
redogörelse för verksamheten, ekonomi och åtgärder för budget i balans.
Utvecklingsmålen rapporteras mer utförligt med indikatorer vid uppföljningsrapport
3 per 31 augusti. Den rapporten innehåller också sammanställd redovisning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-22, med bilaga.
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-05-31, § 94
Yrkande
Ronald Rombrant (LP): Lysekilspartiet och miljöpartiet yrkar på att
uppföljningsrapport 2 återremitteras till kommunstyrelsen för att kommunstyrelsen
ska bereda en utökning av socialnämndens budgetram för räkenskapsåret 2017 med
3 mnkr för att möta en del av socialnämndens prognostiserade underskott på
6,2 mnkr, en utökning som ska finansieras med en minskning av budgeterat resultat
för 2017 med motsvarande belopp.
Ajournering begärs.
Ajournering
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 15.25-15.30.
Efter ajournering genomförs nytt upprop varvid ordförande konstaterar att
kommunfullmäktige är samlat med 22 ordinarie, 5 ersättare och 4 frånvarande.
Ordförande meddelar att han avvisar Ronald Rombrants yrkande.
Ajournering begärs.
Ajournering
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 15.33-15.47.
Efter ajournering genomförs nytt upprop varvid ordförande konstaterar att
kommunfullmäktige är samlat med 22 ordinarie, 5 ersättare och 4 frånvarande.
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Fortsatt yrkande
Ronald Rombrant (LP): Lysekilspartiet och miljöpartiet yrkar på att
kommunstyrelsen får i uppdrag att analysera socialnämndens befarade underskott för
en eventuell utökning av socialnämndens budgetram för räkenskapsåret 2017.
Mats Karlsson (M), Ann-Charlotte Strömwall (LP) och Monica Andersson (C): Bifall
till kommunstyrelsens förslag, avslag på Ronald Rombrants yrkande.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Lysekilspartiet och miljöpartiets yrkande mot avslag.
Proposition på kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Lysekilspartiet och miljöpartiets yrkande mot
avslag och finner att kommunfullmäktige avslår Lysekilspartiet och miljöpartiets
yrkande.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Uppföljningsrapport 2 2017.
Reservation
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder och styrelser

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Reservation mot kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21 i ärende 2,
uppföljningsrapport 2
Lysekilspartiet och Miljöpartiet yrkade på att kommunstyrelsen skulle få i uppdrag
att analysera socialnämndens befarade underskott på drygt 6 mkr för 2017 för en
eventuell utökning av socialnämndens budgetram för räkenskapsåret 2017.
Efter uppföljningsrapport 1 för perioden jan-feb 2017 prognostiserade nämnden ett
underskott för 2017 på 2,7 mkr. Nämnden antog en åtgärdsplan med besparingar
på 1,5 mkr. Efter uppföljningsrapport 2 för perioden jan-april 2017
prognostiserades ett underskott på 6,2 mkr. En åtgärdsplan med besparingar
uppgående till 3,1 mkr gick ut med kallelsen till nämndens möte 2017-06-20.
En reviderad ekonomisk åtgärdsplan daterad 2017-06-19 utgjorde slutligen
beslutsunderlaget vid nämndens möte 2017-06-20. Nu uppgick
besparingsförslagen innevarande år till 6,2 mkr.
Uppenbarligen tror inte förvaltningen på de åtgärdsförslag som de själva har tagit
fram. Det gör inte vi heller. De besparingsåtgärder som socialnämnden fattade
beslut om vid sitt möte 2017-06-20 uppgår sammanlagt uppgår till 6,2 mkr – och
ska verkställas under 2017. Vi går på de konsekvensbeskrivningar som
tjänstemännen framfört. Mot denna bakgrund gör vi bedömningen att kostnaderna
som kommer att uppstå kommer att överstiga det nämnden vill spara.
Avdelningen vård och omsorg - äldreomsorgen i vardagligt tal - ska svara för 4,7
mkr av de totala besparingarna på 6,2 mkr. OM vi hade förstått hur den styrande
minoriteten tänker sig nå dessa besparingar, hade vi möjligen ställt oss mer
positiva till besparingsförslagen, men hur drar man exempelvis ned hemtjänsttid
med 20-30 %? Hur tror man att man kan dra ned arbetet tid på några månaden
med 28 årsarbetare. I vår värld framstår beslut som nämnden fattade den 20 juni
endast som ett beslut på ett papper. När detta beslut möter verkligheten faller det
förmodligen pladask till marken. Vi tycker att tjänstemännen ska lägga sin tid på
mer konstruktiva uppgifter än att ta fram åtgärdsplaner som ingen tror på. Vi
skulle hellre se att tjänstemännen utvecklar verksamheten och metodiskt och
systematiskt tar sig an socialnämndens kostnader.
Nu måste ändå nämnd och förvaltning upp till bevis och leverera det som har
beslutats. Annars förstärks bara bilden av en nämnd som inte håller budget, inte
leverera de besparingar som man fattar beslut om med följd av besvikelse och
minskat förtroende.

Ronald Rombrant, Lysekilspartiet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 86
Budget 2018 och plan 2019-2020
Dnr:

LKS 2017-256

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag om budget för 2018 och plan
för 2019-2020. Förslaget är framarbetat i en process under våren med flera
dialogmöten med kommunstyrelsen, kommunledningsgrupp och politiker från
nämndernas presidium. Förslaget är framarbetar efter kommunens styrmodell som
innehåller således förslag till utvecklingsområden, inriktningar, utvecklingsmål och
uppdrag. Kommunens ekonomistyrningsprinciper och riktlinjer för god ekonomisk
hushållning som båda är en del av styrmodellen ligger nu också som en grund för
budgetförslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-21, med bilaga.
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-05-31, § 95
Yrkande
Ronald Rombrant (LP): Lysekilspartiets och miljöpartiets budgetförslag är identiskt
med kommunstyrelsens budgetförslag förutom när det gäller anslaget 2018 till
socialnämnden och de särskilda uppdragen (där LP/MP har kompletterat med tre
uppdrag)
Lysekilspartiets och miljöpartiets yrkar på att socialnämnden budgetanslag för 2018
utökas med 3 mnkr jämfört med liggande förslag som finansieras med sänkt
resultatmål med motsvarande belopp samt att följande tre uppdrag läggs till budget
2018:
1. Kommunstyrelsen får ett särskilt uppdrag att a) analysera och förklara
vari exakt de dåliga betygen beror på som kommunen får i Svenskt
Näringslivs ranking av näringslivsklimatet i Sveriges kommuner b)
föreslå tydliga och enkla åtgärder som syftar till att påtagligt förflytta
kommunen uppåt i rankingen.
2. Kommunstyrelsen får ett särskilt uppdrag att ta fram en nulägesanalys
– och lämna förslag på eventuella förbättringar – när det gäller
parkeringssituationen i kommunen, detta ur ett helhetsperspektiv. I
uppdraget ingår också att lämna förslag på en uppdatering av gällande
parkeringsnorm.
3. Kommunstyrelsen får ett särskilt uppdrag att utreda förutsättningarna
lyfta statusen när det gäller Fjälla/Gullmarsskogen till att vara Lysekils
kommuns långsiktigt hållbara frilufts- och friskvårdscenter för alla
kommuninvånare, såväl unga som äldre.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Per-Gunnar Ahlström (K): Kommunistiska paritet föreslår att totalbudgetens ram
ökas från 875 000 mnkr till 887 000 mnkr. Vilket innebär en förstärkning för
verksamheten med 12 mnkr. Vilket i sin tur gör att ”överskottet” landar på 2,1 mnkr.


SON får ökad ram, från 357 718 mnkr till 365 700 mnkr



UBN får ökad ram, från 333 008 mnkr till 336 000 mnkr



KS får ökad ram, från 106 550 mnkr till 107 500 mnkr

Mats Karlsson (M), Christina Gustafson (S), Jan-Olof Johansson (S), Ann-Charlotte
Strömwall (L), Lars Björneld (L), Anders C Nilsson (S), Monica Andersson (C) och
Elisabet Larsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens budgetförslag.
Håkan Smedja (V): Vänsterpartiet yrkar bifall till kommunistiska partiets
budgetförslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants m.fl. yrkande mot
Per-Gunnar Ahlström m.fl. yrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants
m.fl. yrkande mot Per-Gunnar Ahlström m.fl. yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Mats Karlssons m.fl. yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till Budget 2018 och plan för 2019-2020.
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen lämnas oförändrad på 22,46 kr.
Kommunfullmäktige beslutar att av ramen för nyinvesteringar avsätta ytterligare
5 mnkr till om– och tillbyggnad av Mariedalsskolan.
Reservation
Kommunistiska partiet och Lysekilspartiet anmäler var för sig skriftlig reservation.
Vänsterpartiet anmäler blank reservation.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder och styrelser (inkl. handling)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunistiska partiets reservation
Reservation Budget 2018…

Lysekil den 21/6 2017

Till skillnad från KS-mötet fanns det inte kvar någon enighet mellan
S.M.L.C och LP/MP gällande budgetförslaget. Samverkande Partierna
har tvingat på socialnämnden ett sparbeting på 12,5 milj. Därmed var
uppdraget utfört men då frångår LP/MP uppgörelsen för att istället
lägga ett yrkande om att tillföra socialnämnden 3 milj extra. Valtaktik?
Vem framstår nu som den mest sociala partigruppen inför nästa
valrörelse?
Att socialnämndens personal får en omöjlig uppgift är säkert alla
inblandade politiker medvetna om, men avståndet mellan politiker och
den verkliga verkligheten växer år från år. Att Socialnämnden brottas
med en för liten budget i förhållande till sin verksamhet, fortsätter
kommunfullmäktiges majoritet envetet att blunda för.
Den som självberömmer sig för att tagit initiativ till ”bred politisk
enighet” skapar här istället en smal enighet mot bättre vetande som
ofelbart drabbar medborgarna.
Inte undra på att ohälsan och sjukskrivningstalen ökar.
Den föreslagna budgeten/politiken är kontraproduktiv, där man med
piskans hjälp anser sig spara, kommer kostnaderna istället att öka. Det
är rent oförskämt mot dem som jobbar i den sociala sektorn och det är
oroväckande att ett så enat kommunfullmäktige kan blunda för det
uppenbara som drabbar en av de viktigaste och mest sårbara
verksamheterna.
Är det de gamla som skall berövas sin berättigade vård eller är det, det
förebyggande arbetet med unga som återigen skall krympas.
Eller skall personalens hälsa offras för budget i balans och pengar till
konsulter och kostnader för sjukskrivningar?
Vårt förslag till budget (oppositionsbudget) ger 12 miljoner mer till
verksamheten och vi är medvetna om att detta ändå inte är tillräckligt.
Det finns pengar i samhället men inte där de mest behövs. Det borde
vara varje politikers plikt, som hävdar att de arbetar för medborgarnas
bästa, att också arbeta för att landets resurser fördelas dit de behövs.
”Bred politisk enighet” kring en sådan fråga hade varit betydligt mer
sympatisk än att vara överens om att pressa verksamhet och personal
över bristnings-gränsen.
Jag reserverar mig mot KS förslag till budget för 2018.
Per-Gunnar Ahlström (K) ……………………………..

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Reservation mot kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21 i ärende 3, Budget
2018 och plan för 2019-2020
Lysekilspartiet (LP) och Miljöpartiet (MP) hade jämfört med de samverkande
partierna (SMLC) en annan syn på ramen till socialnämnden. Vi befarar att
socialnämnden inte kommer att klara av att vidta och genomföra de åtgärder som
socialnämnden har fattat beslut efter delårsrapporten per 2017-04-30. Därmed gör
vi bedömningen att socialnämnden går in i 2018 med en kostnadskostym, som gör
budgetramen för 2018 för socialnämnden mer eller mindre orealistisk. LPs och
MPs förslag var att höja ramen till socialnämnden med 3 mkr. Detta
”kompromissförslag” ville SMLC inte acceptera. Följden blev att vi lade fram en
egen budget.
Mot bakgrund av de mycket dåliga betyg som kommunen får i Svenskt Näringsliv
ranking ville vi ge förvaltningen i särskilt uppdrag att analysera och förklara vari
exakt de dåliga betygen består i. 2016 hamnade vi på plats 283 bland Sveriges 290
kommuner. Det finns tecken på att vi kommer att hamna på en lägre placering
2017.
Vi ville också uppdra åt förvaltningen att gå igenom parkeringssituationen i
kommunen. Även så uppdatera den gällande s.k. parkeringsnormen, som vid
nybyggnation styr hur många p-platser som exploatörerna måst ta fram.
Utöver detta föreslog vi att man skulle lyfta statusen när det gäller
Fjälla/Gullmarsskogen till att vara Lysekils kommuns frilufts- och
friskvårdscenter. Där är sedan decennier mycket investerat, många enskilda
personer och föreningar har dessutom på senare tid gjort ett fantastiskt jobb i
Fjälla. Även om vi helst ser att föreningar och ideella krafter visar det största
engagemangen, så måste nog kommunen ta ett ansvar för frågor av mer strukturell
art, som VA, toaletter mm.
Nedan vårt budgetyrkande i helhet:
LP/MPs budgetförslag är identiskt med kommunstyrelsens budgetförslag förutom
när det gäller anslaget 2018 till socialnämnden och de särskilda uppdragen (där
LP/MP har kompletterat med tre uppdrag)
LP/MP yrkar på att socialnämnden budgetanslag för 2018 utökas med 3 mkr
jämfört med liggande förslag som finansieras med sänkt resultatmål med
motsvarande belopp samt att följande tre uppdrag läggs till budget 2018:
1. Kommunstyrelsen får ett särskilt uppdrag att a) analysera och förklara vari e x a
k t de dåliga betygen beror på som kommunen får i Svenskt Näringslivs ranking av
näringslivsklimatet i Sveriges kommuner b) föreslå tydliga och enkla åtgärder som
syftar till att påtagligt förflytta kommunen uppåt i rankingen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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2. Kommunstyrelsen får ett särskilt uppdrag att ta fram en nulägesanalys – och
lämna förslag på eventuella förbättringar – när det gäller parkeringssituationen i
kommunen, detta ur ett helhetsperspektiv. I uppdraget ingår också att lämna
förslag på en uppdatering av gällande parkeringsnorm.
3. Kommunstyrelsen får ett särskilt uppdrag att utreda förutsättningarna lyfta
statusen när det gäller Fjälla/Gullmarsskogen till att vara Lysekils kommuns
långsiktigt hållbara frilufts- och friskvårdscenter för alla kommuninvånare, såväl
unga som äldre.

Ronald Rombrant, Lysekilspartiet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 87
Riktlinjer för borgensavgifter
Dnr:

LKS 2017-314, 2017-119, 2016-083

En modell för borgensavgift har arbetats fram av konsultföretaget JLL och med hjälp
av den har förvaltningen tagit fram förslag till borgensavgifter för 2018.
Lysekils bostäders
Leva I Lysekil AB
Lysekils omsorgsbostäder
Rambo AB
Fyrstads flygplats
Havets hus AB
Lysekils hamn AB

0,42
0,60
0,60
0,60
0,60
0,65
0,75

Utredarens förslag
Förvaltningens förslag
Förvaltningens förslag
Förvaltningens förslag
Förvaltningens förslag
Förvaltningens förslag
Förvaltningens förslag

Denna föreslagna förändring av borgensavgifter innebär en lägre intäkt för
kommunen motsvarande 700 tkr, detta har beaktas i budget för 2018.
I en motion inkommen från fullmäktigeledamoten Rickard Åkerman (M) 2016-03-03
har också frågan lyfts med förslag om en marknadsmässig borgensavgift.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-21 med bilagor.
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-05-31, § 100
Yrkande
Rickard Åkerman (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att principen för beräkning av borgensavgift ska utgå
från utredarens förslag till modell, att borgensavgiften för bostadsbolaget ska spegla
skillnaden mellan lånevillkor med pantbrev som säkerhet och lånevillkor med
kommunal borgen som säkerhet.
Kommunfullmäktige fastställer borgensavgifter för 2018 enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att med denna utredning och förslag till beslut anse
motionen från Rickard Åkerman (M) om marknadsmässiga borgensavgifter vara
besvarad.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Rickard Åkerman
Lysekilsbostäder AB (inkl. handlingar)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 88
Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för Fyrbodals
kommunalförbund
Dnr:

LKS 2017-383

Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund har upprättat årsredovisning
och verksamhetsberättelse för år 2016.
Revisorerna i förbundet har i förvaltningsrevisionen inte funnit några brister som
föranleder anmärkning eller kommentarer. Revisionsberättelsen 2017-03-24
tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen
beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-11, med bilaga.
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-05-31, § 96
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Fyrbodals kommunalförbund
för år 2016.
Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för år 2016.
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund

Justerare:
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§ 89
Ändringar i Fyrbodals kommunalförbunds förbundsordning
Dnr:

LKS 2017-321

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund beslutade den 16 mars 2017 att föreslå
ändringar och förtydligande av förbundsordningen till fullmäktige i medlemskommunerna. Bakgrunden till revideringen av förbundsordningen är dels att
uppdatera förbundsordningen i sin helhet dels att förtydliga de arvodesprinciper som
gäller för ordföranden i förbundet.
Kommunstyrelseförvaltningen menar att de föreslagna ändringarna i tillämpliga delar
bidrar till en tydligare förbundsordning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-26, med bilaga.
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-05-31, § 93
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom de föreslagna ändringarna i Fyrbodals
förbundsordning.
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund

Justerare:
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§ 90
Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2017-303

I samband med en motion om förbud för fyrverkerier beslutade kommunfullmäktige
2017-02-16 § 15 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera de lokala
ordningsföreskrifterna. Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en översyn och
föreslår uppdateringar i de lokala ordningsföreskrifterna avseende fyrverkerier,
ambulerande försäljning samt förbud mot fiske med kastspö.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-11, med bilaga.
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-05-31, § 97
Yrkande
Yngve Berlin (K): Avslag på § 20 i förslaget av lokala ordningsföreskrifter, ”Fiske med
kastspö och motsvarande fiskredskap som består av ett spö med rulle och en lina
försedd med krok som kastas ut, är inte tillåtet i Norra hamnen, småbåtshamnarna
samt Havsbadsområdet”
Elisabeth Larsson (KD): Bifall till Yngve Berlins yrkande.
Monica Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Olof Johansson (S) Bifall till kommunstyrelsen förslag med ändringsyrkande i
§ 18, att tillstånd för fyrverkerier, enbart kan beviljas från kl. 17.00 på nyårsafton,
påskafton och valborgsmässoafton fram till kl. 01.00 påföljande dag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins m.fl. avslagsyrkande av
§ 20.
Proposition på Jan-Olof Johanssons ändringsyrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins m.fl.
avslagsyrkande § 20, 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. avslagsyrkande

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Omröstningsresultat
Med 14 ja-röster och 13 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag.
Fortsatt proposition
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons ändringsyrkande och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt ändringsyrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner reviderade lokala ordningsföreskrifter för Lysekils
kommun samt ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda det framtida
geografiska förbudsområdet för tillfällig försäljning.
Kommunfullmäktige beslutar att tillstånd för fyrverkerier § 18, kan enbart beviljas
från kl. 17.00 på nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton fram till kl. 01.00
påföljande dag.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Kommunpolisen i Lysekil
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 91
Regler för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger
Dnr:

LKS 2017-251

Förslag till ”Regler för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger” har tagits fram.
Förslaget ger anvisningar för var och hur det ska flaggas vid särskilda tillfällen.
Rutiner för flaggning togs fram 1999 och har nu setts över och reviderats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-03, med bilaga.
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-05-31, § 101
Yrkande
Richard Åkerman (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande att
komplettera listan över flaggdagar med veterandagen 29 maj.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på kommunstyrelsens förslag.
Proposition på Richard Åkermans tilläggsyrkande mot avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på Richard Åkermans tilläggsyrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Richard Åkermans tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till ”Regler för flaggning
på Lysekils kommunala flaggstänger”.
Kommunfullmäktige beslutar att komplettera listan över flaggdagar med
veterandagen 29 maj.
Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar (för spridning inom respektive verksamhet)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 92
Lysekils kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2017 – 2018
Dnr:

LKS 2017-339

Lysekils kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2017 – 2018 är ett dokument upprättat
med grund i ett analysarbete som bedrivits inom Lysekils kommun.
Utifrån analysarbetet har ett antal åtgärdsförslag tagits fram för att minska
sårbarheten i samhället och bidra till en god förmåga att hantera en krissituation.
Genomförandet av åtgärdsförslagen kommer att planeras för under 2017 – 2018 och
kontinuerligt följas upp av säkerhetssamordnaren.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-09, med bilaga.
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-05-31, § 98
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar upprättad risk- och sårbarhetsanalys för Lysekils
kommun. Dokumentet ersätter tidigare ”Risk- och sårbarhetsanalys för Lysekils
kommun” med diarienummer 2015–464 § 158 som reviderades senast 2015-11-04.
Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar och bolag (inkl. handling)
Säkerhetssamordnaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 93
Lysekils kommuns plan för arbete mot våldsbejakande extremism
Dnr:

LKS 2017-367

Lysekils kommuns plan för arbete mot våldsbejakande extremism har upprättats
utifrån de tolv rekommendationer som Sveriges nationella samordnare mot
våldsbejakande extremism har tagit fram. Planen är framtagen för att konkretisera
kommunens arbete och tydliggöra samverkansstrukturer och kontaktvägar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-09, med bilaga.
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-05-31, § 99
Yrkande
Yngve Berlin (K): Återremiss av ärendet. Är överens om behovet av en plan för att
bekämpa våldsbejakande krafter, men skrivningen är i vissa delar ofullständig, rent
missvisande och tvetydig om man menar allvar med att finna grundorsakerna och
bekämpa våldsbejakande människor och grupperingar.
Mats Karlsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag, avslag på Yngve Berlins
återremissyrkande.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Yngve Berlins återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag.
Om ärendet ska avgöras idag, proposition på kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Yngve Berlins återremissyrkande mot att avgöra
ärendet idag, och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar upprättad plan för Lysekils kommuns arbete mot
våldsbejakande extremism.
Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar och bolag (inkl. handling)
Säkerhetssamordnaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 94
Beslut om antagande av detaljplan för Gamlestan 22:4 m fl., Lysekil,
Lysekil kommun
Dnr:

LKS 2014-068

Ett förslag till detaljplan för Gamlestan 22:4 m.fl., i Lysekils kommun har varit utsänt
för granskning 2017-03-24 till 2017-04-14. Inkomna synpunkter har motiverat
justeringar av planförslaget av marginell karaktär. Efter beslut av byggnadsnämnden
om godkännande av samhällsförvaltningens föreslagna justeringar sänds
planförslaget till kommunfullmäktige för beslut om antagande.
Detaljplanens syfte har varit att pröva förutsättningarna för att använda befintliga
byggnader inom fastigheten Gamlestan 22:4 för bostads- och centrumändamål,
möjliggöra användning av befintlig verksamhetslokal för Gamlestan 20:32 samt 20:33
för bostadsändamål, samt utveckla torgytan som angränsar till fastigheterna.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-10, med bilagor.
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-05-31, § 102
Yrkande
Yngve Berlin (K): Avslag till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins avslagsyrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Gamlestan 22:4 m.fl. enligt 5 kap 27 § Planoch bygglagen (2010:900).
Reservation
Yngve Berlin anmäler skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Avdelningen för Plan- och Bygg (för meddelande till berörda)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Reservation. Punkt 11. Detaljplan för Gamlestan 22:4 m fl., Lysekil den 21 juni 2017
Första skälet till avslag är att: Detaljplanen för Gamlestan 22:4 innebär att ett
nybygge, med förmodade exklusiva lägenheter berövar/försämrar de redan bofastas
utsikt mot havet när byggnadshöjden ökar med ca två meter. ”Planförslagets negativa
inverkan på havsutsikten för befintliga bostäder i öster är godtagbar.” skriver
tjänstemännen, eftersom ”ingen kan äga utsikten”.
När befintliga fastigheter genom nybyggnation berövas rymd, utsikt och visuell
kontakt med havet bör detta tas hänsyn till och vi menar därför att begreppet ”ingen
äger havsutsikten” inte är fullt relevant.
Med dagens tryck på kustnära boende med upptrissade bostadspriser kan man
iallafall konstatera att havsutsikt i allra högsta grad ”är till salu”. Det är definitivt ett
säljbart värde, det ökar värdet för den fastighet/nybygge som exploaterar det. Det
minskar värdet för den fastighet som genom nybyggnation mister det. Då är det svårt
att se att detta säljbara värde eller förlorade värde inte skall finnas med i
bedömningen för hur nybyggnationen skall utformas.
Den boendestrategi som kommunfullmäktige enhälligt ställt sig bakom kan inte tolkas
annorlunda än att kommunen måste ta ansvar för att det byggs efter de behov och den
betalningsförmåga en vanlig mantalsskriven medborgare har.
Vilken typ av boende föreslagen detaljplaneändring och nybyggnationen kommer att
resultera i, går inte att läsa ut av underlaget, men det mesta talar för att även dessa
bostäder kommer att domineras av delårsboende. Det vill säga dyrt exklusivt boende
som svinrika kan köpa för sommarboende, men som flertalet mantalsskrivna inte har
råd att köpa eller hyra. Detta är illa nog, (när vi inte äger marken eller har bo-plikt
som i Norge, då styr marknaden till 100 %) men när föreslagen detaljplan tillåter nya
fastigheter som inskränker på de redan bofastas boendekvalitet blir det riktigt galet.
Det andra skälet till avslag är att ”Gamlestan 20:32 och 20:33 ändras och medger
bostäder”.
När PM fastigheter ”lyfter luren” och vill ha profitabla förändringar är svaret givet
tycks det. Det som skulle vara verksamhetslokaler i levande ny stadsdel förvandlas
istället till bostäder. Men långt innan detta beslut tagits ”i demokratisk ordning” var
det två lägenheterna till salu i annons i lokalpressen. Snacka om maktfullkomlighet.
Men inte nog med detta. Kommunen ”säljer” mark för att dessa två nya lägenheter
skall kunna bygga terrass: Säljer är kanske inte helt korrekt eftersom. ”Exploatören
ersätter kommunen för upplåtelse av kvartersmarken motsvarande dess
marknadsvärde; intäkten nyttjas till att finansiera upprustningen av torgytan. Ja man
befriar närområdet från parkerade bilar. Pengarna tillbaks genast. VIP-politiken är
glasklar.
Jag reserverar mig: Yngve Berlin (K)…………………………….

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 95
Avtal avseende detaljplan för Lönndals verksamhetsområde, del av
Lönndal 1:7 m.fl. Grundsund, Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2017-373

Detaljplan för Lönndal verksamhetsområde är färdig för antagande och ett avtal om
lägenhetsarrende för parkering inom planområdet ska antas tillsammans med ett
avtal som reglerar marköverlåtelse mellan Lysekils kommun och fastigheterna
Lönndal 1:266 och 1:270. Avtalet med marköverlåtelsen reglerar även uppförandet av
ett bullerplank längs den västra gränsen på fastigheten Lönndal 1:266.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-09, med bilagor.
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-05-31, § 103
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avtal om parkeringsarrende för verksamheterna i
planområdet.
Beslutet skickas till
Avdelningen för Mark- och Gata (för meddelande till berörda)
Avdelningen för Plan- och Bygg (för meddelande till berörda)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

22 (40)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2017-06-21

§ 96
Beslut om antagande av detaljplan för Lönndals verksamhetsområde m
m, del av Lönndal 1:7 m fl, Grundsund, Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2014-161

Ett förslag till detaljplan för Lönndals verksamhetsområde, del av Lönndal 1:7 m fl,
Grundsund, Lysekils kommun sänds till kommunstyrelsen för beslut om antagande.
Planförslagets huvudsakliga mål är att skapa ett sammanhållet verksamhetsområde
med förutsättningar för framtida utveckling; göra planenlig den nuvarande
användningen av mark för parkering och genomfart; samt skapa fler parkeringsplatser i syfte att avlasta parkeringsbristen sommartid.
Planförslaget har varit utsänt för granskning från 2016-12-12 till 2017-01-20.
Inkomna synpunkter efter granskningsskedet har motiverat marginella justeringar av
förslaget, genomförda i enlighet med byggnadsnämndens beslut om godkännande av
planförslagets granskningsutlåtande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-10, med bilagor.
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-05-31, § 104
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Lönndals verksamhetsområde enligt 5 kap
27 § Plan- och bygglagen (2010:900).
Beslutet skickas till
Avdelningen för Mark- och Gata (för meddelande till berörda)
Avdelningen för Plan- och Bygg (för meddelande till berörda)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 97
Svar på Fredrik Hällers motion om renodling av näringslivsenheten
Dnr:

LKS 2016-665

Fredrik Häller (LP) har i en motion 2016-10-14 föreslagit att event- och
besöksnäringsfunktioner bryts ur näringslivsenheten och sammanförs med
turistbyråverksamheten vid Havets Hus AB. Kommunfullmäktige har 2016-10-27
beslutat att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut den 31 augusti 2016 innebär att avdelningen för hållbar
utveckling ska leda, samordna och stödja kommunens verksamheter inom, bland
annat, näringsliv och besöksnäring.
Det är förvaltningens uppfattning att det strategiska event- och besöksnäringsuppdraget inte bör brytas ut ur avdelningens uppdrag då det rör sig om
näringsverksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-09, med bilagor.
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-05-31, § 105
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionären
Avdelningen för hållbar utveckling

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 98
Svar på Fredrik Hällers motion om revidering av näringslivsstrategin
Dnr:

LKS 2016-666

Fredrik Häller (LP) har i en motion 2016-10-14 föreslagit att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att till kommunfullmäktige snarast presentera ett reviderat förslag till
näringslivsstrategi.
Från och med den 1 januari 2017 ingår funktionen näringslivsutvecklare/ företagslots
i avdelningen för hållbar utveckling. En verksamhetsplan för den nya avdelningens
arbete håller på att upprättas.
Förvaltningen anser att det är av stort värde att den reviderade näringslivsstrategin
dels är väl förankrad, både politiskt och i kommunens näringsliv, och dels understödjs
i och av den nya verksamhetsplanen. Under våren 2017 kommer Lysekils kommun
genomföra insatser i syfte att stärka näringslivsklimatet.
Förvaltningen räknar med att kunna presentera förslag till ny näringslivsstrategi för
politiskt antagande under hösten 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-09, med bilagor.
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-05-31, § 106
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionären
Avdelningen för hållbar utveckling

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 99
Svar på Yngve Berlins motion om kommunens ansvar för
bostadsförsörjningen
Dnr:

LKS 2016-401

Yngve Berlin (K), har 2016-06-13 inkommit till kommunfullmäktige med en motion
om att revidera ägardirektiven för Lysekilsbostäder AB och ta bort lydelsen ”Bolaget
ska för att möjliggöra framtida investeringar på affärsmässiga grunder frigöra kapital
utan att i framtiden uppta nya lån”.
Kommunfullmäktige har 2016-06-22, § 110 remitterat motionen till kommunstyrelsen
och Lysekilsbostäder AB.
Med anledning av att kommunfullmäktige antog nytt ägardirektiv för
Lysekilsbostäder AB 2017-02-16, § 5 så har lydelsen strukits ur de nya ägardirektiven.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-11 med bilagor.
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-05-31, § 107
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Beslutet skickas till
Motionären

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 100
Svar på Jeanette Jansons motion om feriepraktik för ungdomar i
Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2016-337

Jeanette Jansson (LP) har i en motion föreslagit att erbjuda ett stort antal
feriearbeten till ungdomar mellan åldrarna 14 till 17 år. Kommunens kommunala
bolag föreslås bidra med platser och/eller arbetsuppgifter till dessa feriearbeten.
Feriearbetena föreslås sträcka sig mellan 3 till 6 veckor.
Kommunfullmäktige har 2016-05-26, § 93, remitterat motionen till
kommunstyrelsen.
Inom ramen för arbetet med kommunfullmäktiges utvecklingsområde ”Barn och unga
är vår framtid” har kommunstyrelseförvaltningen tagit fram 50 feriearbeten i
kommunen och dess helägda bolag. Efter intresseanmälan har dessa lottats ut bland i
kommunen mantalsskrivna ungdomar som går ut årskurs 1 och 2 på gymnasiet inför
sommaren 2017. Syftet är bland annat att ge ungdomarna en introduktion i arbetslivet
samt skapa intresse för arbete i kommunal verksamhet. Tiden för feriearbetena är
förlagd till gymnasieskolans sommarlov, tre veckor direkt efter vårterminens slut eller
tre veckor innan höstterminens start.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-23, med bilagor.
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-05-31, § 108
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionären
Personalavdelningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2017-06-21

§ 101
Medborgarförslag om att bygga cykelväg på järnvägsspåret mellan Håby
och Lysekil
Dnr:

LKS 2017-411

Ett medborgarförslag har kommit in 2017-05-23 om att bygga cykelväg på
järnvägsspåret mellan Håby och Lysekil.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-05-23
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen (inkl. förslaget)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2017-06-21

§ 102
Medborgarförslag om att anlägga två boulebanor på Torpet i Lysekil
Dnr:

LKS 2017-405

Ett medborgarförslag har kommit in 2017-05-19 om att anlägga två boulebanor på
torpet i Lysekil. Förslagsställaren föreslår den plana platsen mellan fotbollsplanen och
lekplatsen vid Torpgatans vändplats.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-05-19
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen (inkl. förslaget)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2017-06-21

§ 103
Motion om att bygga billigare boenden
Dnr:

LKS 2017-491

Sverigedemokraterna (SD) föreslår i en motion 2017-06-19 att kommunen beslutar att
bygga nya och billigare boenden för t.ex. ensamstående, ungdomar och pensionärer.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen och
Lysekilsbostäder AB.
Beslutsunderlag
Motion 2017-06-19
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.
Beslutet skickas till
Motionärerna
Kommunstyrelsen (inkl. motionen)
Lysekilsbostäder AB (inkl. motionen)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

30 (40)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2017-06-21

§ 104
Motion om lekplatsernas skick i kommunen
Dnr:

LKS 2017-492

Sverigedemokraterna (SD) föreslår i en motion 2017-06-19 att kommunen ser över
skicket på alla kommunens lekparker.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion 2017-06-19
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.
Beslutet skickas till
Motionärerna
Kommunstyrelsen (inkl. motionen)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2017-06-21

§ 105
Motion om hundrastgård i Brastad
Dnr:

LKS 2017-493

Sverigedemokraterna (SD) föreslår i en motion 2017-06-19 att kommunen bygger en
eller flera rastplatser för hundar i Brastad.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Motion 2017-06-19
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.
Beslutet skickas till
Motionärerna
Kommunstyrelsen (inkl. motionen)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2017-06-21

§ 106
Nyinkomna frågor och interpellationer
Inga nyinkomna frågor eller interpellationer på dagens sammanträde.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2017-06-21

§ 107
Anmälningsärende
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende:

Justerare:



Beslut från länsstyrelsen om ny ledamot och ersättare till
kommunfullmäktige (LKS 2014-425)



Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och LSS, kvartal 1 2017
(LKS 2017-461)



Förändrade statliga bidrag till kommuner för nyanlända (LKS 2017-462)



Års- och koncernredovisning för Lysekils Stadshus AB 2016 (LKS 2017-427)

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2017-06-21

§ 108
Avsägelse från samtliga uppdrag
Dnr:

LKS 2014-425, 2014-455

Sebastian Ahlqvist (SD) har i en skrivelse 2017-05-21 avsagt sig alla politiska uppdrag,
ersättare i kommunstyrelsen och utbildningsnämnden samt ledamot i
kommunfullmäktige från och med 30 juni 2017.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Sebastian Ahlqvist
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts.
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till länsstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till valberedningen.
Beslutet skickas till
Sebastian Ahlqvist
Länsstyrelsen
Valberedningen
Nämndsekreterarna/Troman
Lönenheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2017-06-21

§ 109
Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen
Dnr:

LKS 2014-425, 2014-455

Alexander Niklasson (M) har meddelat 2017-05-29 och 2017-06-13 att han avsäger sig
uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Alexander Niklasson
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts.
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till länsstyrelsen.
Beslutet skickas till
Alexander Niklasson
Länsstyrelsen
Nämndsekreterarna/Troman
Löneenheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2017-06-21

§ 110
Avsägelse från uppdrag som ledamot i socialnämnden
Dnr:

LKS 2014-455

Siw Lycke (C) har i en skrivelse 2017-06-16 avsagt sig uppdraget som ledamot i
socialnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Siw Lycke
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts.
Beslutet skickas till
Siw Lycke
Nämndsekreterarna/Troman
Löneenheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2017-06-21

§ 111
Fyllnadsval till kommunstyrelsen
Dnr:

LKS 2014-455

Fyllnadsval som ersättare till kommunstyrelsen ska genomföras.
Nominering
Mats Karlsson (M) nominerar:
Krister Samuelsson (M) som ersättare till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Krister Samuelsson som ersättare till
kommunstyrelsen under resterande mandatperiod.
Beslutet skickas till
Krister Samuelsson
Nämndsekreterare/Troman
Löneenheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2017-06-21

§ 112
Fyllnadsval till socialnämnden
Dnr:

LKS 2014-455

Fyllnadsval till socialnämnden ska genomföras.
Nominering
Monica Andersson (C) nominerar:
Henrik Larsson (C) som ordinarie ledamot, och Ida Strandberg (C) som ersättare i
socialnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Henrik Larsson som ordinarie ledamot och Ida
Strandberg som ersättare i socialnämnden under resterande mandatperiod.
Beslutet skickas till
Henrik Larsson
Ida Strandberg
Nämndsekreterare/Troman
Löneenheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2017-06-21

§ 113
Fyllnadsval till utbildningsnämnden
Dnr:

LKS 2014-455

Fyllnadsval som ersättare till utbildningsnämnden ska genomföras.
Nominering
Inge Löfgren (LP) nominerar:
Maria Granberg (MP) till ersättare i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Maria Granberg som ersättare i
utbildningsnämnden under resterande mandatperiod.
Beslutet skickas till
Maria Granberg
Nämndsekreterare/Troman
Löneenheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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