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Anslagsbevis: 

Nämnd: Kommunfullmäktige Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2019-04-17 Justeringsdatum: 2019-04-29 

Anslagsdatum: 2019-04-29 Anslagets nedtagande: 2019-05-21 

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

Sammanträdestid: 2019-04-17 Kl. 17.30-19.20 

Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus 

Beslutande 

Se sid 2. 

Tjänstemän: 

Leif Schöndell kommundirektör 
Eva-Marie Magnusson, ekonomichef § 
Mari-Louise Dunert, sekreterare 

Paragrafer: 24-40

Sekreterare: ………………………………………………………. 
Mari-Louise Dunert 

Ordförande: ……………………………………………………….. 
Klas-Göran Henriksson 

Justerare: ………………………………………………………. 
Monica Andersson 

………………………………………………………. 
Annette Calner 
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BESLUTANDE: 

Ledamöter 

Jan-Olof Johansson (S) 
Christina Gustafson (S) 
Per-Olof Gustavsson (S), ersätter Ricard Söderberg (S) 
Siv Linnér (S) 
Klas-Göran Henriksson (S)  
Margareta Carlsson (S) 
Anders C Nilsson (S) 
Roger Siverbrant (S) 
Monica Andersson (C) 
Siw Lycke (C) 
Håkan Kindstedt (L) 
Ann-Charlotte Strömwall (L)  
Ulf Hanstål (M) 
Wictoria Insulan (M) 
Maria Granberg (MP) 
Jeanette Janson (LP) 
Camilla Carlsson (LP), ersätter Ronald Rombrant (LP) 
Ronny Hammargren (LP) 
Bo Gustafsson (LP) 
Annette Calner (LP) 
Gert-Over Forsberg (LP) 
Fredrik Häller (LP)  
Lisbeth Lindström (V), ersätter Håkan Smedja (V)  
Yngve Berlin (K) 
Per-Gunnar Ahlström (K), ersätter Britt-Marie Kjellgren (K) 
Christoffer Zakariasson (SD) 
Daniel Arvidsson (SD) 
Magnus Elisson (SD) 
Tommy Westman (SD) 

Vid uppropet var av 31 utsedda kommunfullmäktige, 25 ordinarie ledamöter, 4 ersättare och 
2 frånvarande. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 24

Avsägelse som ledamot i LysekilsBostäder AB 
Dnr: LKS 2019-010 

Arne Lundqvist (M), har i en skrivelse 2019-04-10 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
LysekilsBostäder AB. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Arne Lundqvist.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från Arne Lundqvist. 

Beslutet skickas till 

Arne Lundqvist  
LysekilsBostäder AB 
Kommunsekreteraren 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 25

Avsägelse som ledamot i Lysekils Hamn AB 
Dnr: LKS 2019-010 

Lars Setterberg (M), har i en skrivelse 2019-04-17 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
Lysekils Hamn AB. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Lars Setterberg  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från Lars Setterberg. 

Beslutet skickas till 

Lars Setterberg  
Lysekils Hamn AB 
Kommunsekreteraren 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 26

Fyllnadsval som ledamot till LysekilsBostäder AB och Lysekils Hamn AB 
Dnr: LKS 2019-010 

Nominering 

Ulf Hanstål (M), nominerar Arne Lundqvist som ledamot till styrelsen för Lysekils 
Hamn AB och Lars Setterberg som ledamot till styrelsen för LysekilsBostäder AB från 
och med bolagsstämman 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Arne Lundqvist som ledamot till styrelsen för 
Lysekils Hamn AB för från och med bolagsstämman 2019 och fram till 
bolagsstämman 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Lars Setterberg som ledamot till styrelsen för 
LysekilsBostäder AB från och med bolagsstämman 2019 och fram till bolagsstämman 
2023. 

Beslutet skickas till 

Arne Lundqvist 
Lars Setterberg 
LysekilsBostäder AB 
Lysekils Hamn AB 
Kommunsekreteraren 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 27

Bokslut och årsredovisning 2018 - Information 
Dnr: LKS 

Ekonomichefen Eva-Marie Magnusson och kommundirektören Leif Schöndell 
informerar om bokslut och årsredovisningen för 2018. Rapporten utdelades på 
sammanträdet.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 28

Bokslutsberedning 2018 
Dnr:  LKS 2019-088 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska kommunstyrelsens presidie 
genomföra en bokslutsberedning efter årsbokslutet i syfte att fastställa respektive 
nämnd/styrelses ekonomiska resultat. Uppgår kommunens resultat till minst två 
procent av kommunens totala budget kan överskjutande del av resultatet balanseras 
till nämnd/styrelse påföljande år. Underskott ska enligt regelverket överföras med 
100 procent som eget kapital, dock maximalt två procent av nämndens budget. 
Underskott ska täckas inom tre år. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-27, § 37 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulf Hanstål (M): Avslag på kommunstyrelsens förslag. Förslag till beslut att 
kommunfullmäktige fastställer respektive nämnds resultat i enlighet med tabellen i 
förvaltningens förslag till beslut.  
Inga överskott överförs till nämnder med positivt resultat och redovisade belopp ska 
hanteras inom en treårsperiod. 

Jeanette Jansson (LP), Christoffer Zakariasson (SD) och Ronny Hammargren (LP): 
Bifall till Ulf Hanståls förslag. 

Jan-Olof Johansson (S), Christina Gustavsson (S), Ann-Charlotte Strömwall (L) och 
Maria Granberg (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yngve Berlin (K), Monica Andersson (C) och Siw Lycke (C): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag, avslag på Ulf Hanståls förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ulf Hanståls m.fl. förslag till beslut. 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ulf Hanståls m.fl. 
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst till Ulf Hanståls m.fl. förslag. 

Omröstningsresultat 

Kommunfullmäktige beslutar med 16 ja-röster och 13 nej-röster att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. (Se omröstningsbilaga 1) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avskriva nämndernas underskott för 2018. 

Reservation 

Ulf Hanstål (M), reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Bilaga 1 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV 

VOTERING 
§ 28

JA     NEJ   AVST 
S Jan-Olof Johansson X X 
S Christina Gustafson X X 
S Ricard Söderberg Per-Olof Gustavsson X X 
S Siv Linnér X X 
S Margareta Carlsson X X 
S Anders C Nilsson X X 
S Roger Siverbrant X X 
C Monica Andersson X X 
C Siw Lycke X X 
L Håkan Kindstedt X X 
L Ann-Charlotte Strömwall X X 
M Ulf Hanstål X X 
M Krister Samuelsson - - - 
M Wictoria Insulan X X 

MP Maria Granberg X X 
V Håkan Smedja Lisbeth Lindström X X 
V Lina Säll - - - 
K Yngve Berlin X X 
K Britt-Marie Kjellgren Per-Gunnar  Ahlström X X 

LP Jeanette Janson X X 
LP Ronald Rombrant Camilla Carlsson X X 
LP Ronny Hammargren X X 
LP Bo Gustafsson X X 
LP Annette Calner X X 
LP Gert-Ove Forsberg X X 
LP Fredrik Häller X X 
SD Christoffer Zakariasson X X 
SD Daniel Arvidsson X X 
SD Magnus Elisson X X 
SD Tommy Westman X X 
S Klas-Göran Henriksson X X 

16 13 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 29

Årsredovisning för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2018 samt 
fråga om ansvarsfrihet 
Dnr: LKS 2019-073 

Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har upprättat 
årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2018.  

Revisorerna i räddningstjänstförbundet har i revisionsberättelsen 2019-02-14 
tillstyrkt att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas 
ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen 2019-03-27, § 52 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-07 
Årsredovisning 2018 för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän med 
revisionsberättelse 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Räddningstjänstsförbundet Mitt Bohusläns 
årsredovisning för år 2018. 

Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för år 2018. 

Beslutet skickas till  

Räddningstjänstsförbundet Mitt Bohuslän 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 30

Uppföljningsrapport 1 2019 för Lysekils kommun 
Dnr: LKS 2019-092 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 1 per februari 
2019. Rapporten omfattar endast ekonomiska delar. Det ackumulerade utfallet är 
11,0 mnkr. 

Den totala prognosen för kommunen är ett resultat om 6,6 mnkr vilket är en negativ 
avvikelse på 2,6 mnkr i förhållande till det budgeterade resultatet på 9,2 mnkr. 

Socialnämnden prognosticerar en negativ avvikelse på 12,4 mnkr. Nämnden har 
presenterat åtgärder motsvarande 9,8 mnkr i sin rapport och dessa är inarbetade i 
prognosen. Kommunstyrelsen har en positiv prognos och övriga nämnder har 
nollprognoser. Det är främst de centrala posterna som påverkar resultatet positivt. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen 2019-03-27, § 53 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-18 
Uppföljningsrapport 1 2019 Lysekils kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yngve Berlin (K): Avslag på kommunstyrelsens förslag att uppmana socialnämnden 
att återkomma med ytterligare åtgärder för budgetbalans i enlighet med 
ekonomistyrningsprinciperna. 

Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Proposition på kommunstyrelsens förslag att godkänna uppföljningsrapport 1 2019 
samt att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram förslag till kommunstyrelsen på 
åtgärder för att upprätthålla budgeterat resultat totalt i kommunen med 
konsekvensbeskrivningar av föreslagna åtgärder. 

Proposition på kommunstyrelsens förslag att uppmana socialnämnden att återkomma 
med ytterligare åtgärder för budgetbalans i enlighet med ekonomistyrnings-
principerna mot Yngve Berlins förslag till avslag. 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att godkänna 
uppföljningsrapport 1 2019 samt att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram 
förslag till kommunstyrelsen på åtgärder för att upprätthålla budgeterat resultat totalt 
i kommunen med konsekvensbeskrivningar av föreslagna åtgärder och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att uppmana 
socialnämnden att återkomma med ytterligare åtgärder för budgetbalans i enlighet 
med ekonomistyrningsprinciperna mot Yngve Berlins förslag till avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljningsrapport 1 2019. 

Kommunfullmäktige uppmanar socialnämnden att återkomma med ytterligare 
åtgärder för budgetbalans i enlighet med ekonomistyrningsprinciperna. 

Kommunfullmäktige ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till 
kommunstyrelsen på åtgärder för att upprätthålla budgeterat resultat totalt i 
kommunen med konsekvensbeskrivningar av föreslagna åtgärder. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Socialnämnden 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 31

Framställan från LEVA i Lysekil AB om bildande av dotterbolag för 
VA-verksamheten  
Dnr: LKS 2019-111 

LEVA i Lysekil AB har gjort en framställan till kommunfullmäktige om att få bilda ett 
dotterbolag för VA-verksamheten. Framställan har behandlats av styrelsen för 
Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt framställan. 

LEVA i Lysekil AB lyfter i sin framställan fram att om VA-verksamheten skiljs ut som 
en egen juridisk person i form av ett dotterbolag så innebär det en ökad tydlighet mot 
särlagstiftningen, minskad administration, förenklat arbete med uppföljning av 
nyckeltal samt framtagande av resultat- och balansräkningar. Vidare konstateras att 
detta skulle ge större tydlighet i ägarens avkastningskrav på LEVA-koncernen. 
Dessutom skulle ett eget bolag för VA-verksamheten kunna underlätta eventuell 
framtida regional samverkan. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen 2019-03-27, § 58 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-20 
Protokoll från Lysekils Stadshus AB 
Protokoll och skrivelse från LEVA i Lysekil AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att LEVA i Lysekil AB bildar ett dotterbolag för 
VA-verksamheten. 

Beslutet skickas till 

LEVA i Lysekil AB 
Lysekils Stadshus AB 
Kommunstyrelseförvaltningen 



Kommunfullmäktige
Sammanträdesprotokoll 
2019-04-17 14 (24)

Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 32

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
Dnr: LKS 2018-244 

Samhällsbyggnadsnämnden reviderade 2019-02-07 sitt reglemente då vissa 
verksamhetsområden saknades. Med de föreslagna ändringarna förtydligas 
nämndens verksamhetsområde.  

Emellertid, med anledning av att det enligt kommunstyrelsens reglemente är 
styrelsen som ansvarar för övergripande strategiska markfrågor, har detta lyfts ut från 
samhällsbyggnadsnämndens förslag till reviderat reglemente. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen 2019-03-27, § 54 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-08. 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden med reviderat reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer samhällsbyggnadsnämndens reviderade reglemente 
att börja gälla då fullmäktiges protokoll justerats, och att tidigare reglemente 
samtidigt upphör att gälla. 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 33

Revidering av arkivreglemente 
Dnr: LKS 2019-042 

Det föreligger ett behov av en revidering av arkivreglementet som senast reviderades 
2015. Detta bland annat mot bakgrund av att Lysekils kommun har anslutits sig till e-
arkiv. Arkivmyndigheten har genomfört en översyn och reviderat det gällande 
reglementet. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen 2019-03-27, § 55 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-05 
Arkivreglemente 
Arkivreglemente, med ändringar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer reviderat arkivreglemente. Nuvarande reglemente 
LKS 2015-398 upphör därmed att gälla. 

Beslutet skickas till 

Kommunarkivet 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 34

Svar på medborgarförslag om en liveaboard marina för fritidsbåtar 
Dnr: LKS 2014-224 

I ett medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit kommunen att anlägga en 
liveaboard marina för fritidsbåtar. Begreppet liveboard innebär kortfattat en 
möjlighet att skriva sig som permanent boende på sin båt året om i en specifik hamn, 
ungefär som en lägenhet med tillhörande adress. 

Kommunens småbåtsenhet och avdelningen för plan och bygg har tidigare tittat på 
liknande förslag kring husbåtssatsningar, och det visade sig finns en rad saker att lösa 
på land vilket också genererar behovet av en betydande markyta. Förslaget omfattar i 
och för sig inte husbåtar men problematiken kring alla åtgärder som måste vidtas 
kommer att i allt väsentligt även gälla för fritidsbåt med permanent boende. 

En liveaboard marina är för Lysekil ett stort projekt som skulle kräva ett omfattande 
utredningarbete. Idén är i sig intressant men anläggande av en sådan marina kan 
dock inte ses som ett prioriterat område och behovet av och väntad effekt anses inte 
vara av den karaktären att kommunen bör eller kan satsa på detta i nuläget. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen 2019-03-27, § 56 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04 
Medborgarförslag 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-06-26, § 90 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat i 
enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till  

Förslagsställaren (inkl. tjänsteskrivelsen) 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 35

Svar på motion om införande av lön (habiliteringsersättning) till samtliga 
inom daglig verksamhet 
Dnr: LKS 2018-326 

I en motion av Siw Lycke (C) föreslås införande av lön (habiliteringsersättning) till 
samtliga inom daglig verksamhet med anledning av möjligheten att rekvirera 
statsbidrag från socialstyrelsen. 

Lysekils kommun har sedan ett flertal år tillbaka inte betalat habiliteringsersättning. 
Kommunfullmäktige behandlade senast frågan om återinförande av ersättningen  
2016-09-29, § 132 utifrån ett medborgarförslag. I sak har ingenting tillkommit som 
förändrar det ställningstagande som då gjordes att inte återinföra habiliterings-
ersättning. 

Under 2018 fick socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till kommunerna i 
stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget garanterade inte någon 
långsiktig ekonomisk lösning. I mitten av mars kom besked från Socialstyrelsen att 
motsvarande statsbidrag finns att rekvirera även för 2019, men inte heller nu sägs 
något om statsbidragets varaktighet.  

I det ovan nämnda ärendet från 2016 uppskattades kostnaderna för ett införande av 
habiliteringsersättning till mellan 650 och 1 000 tkr exklusive administration. En 
sådan kostnadsökning ryms inte inom arbetsmarknadsenhetens budget.  

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen 2019-03-27, § 57 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-07 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-05-17, 89 
Beslut från kommunfullmäktige 2016-09-29, § 132  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yngve Berlin (K) och Siw Lycke (C). Bifall till motionen. 

Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins m.fl. 
förslag till bifall av motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst till Yngve Berlins m.fl. förslag. 

Omröstningsresultat 

Kommunfullmäktige beslutar med 11 ja-röster, 9 nej-röster och 9 ledamöter som 
avstår, att bifalla kommunstyrelsens förslag. (Se omröstningsbilaga 2) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om införande av habiliterings-
ersättning till samtliga inom daglig verksamhet. 

Beslutet skickas till 

Motionären  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

Bilaga 2 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV 

VOTERING 
§ 35

JA     NEJ   AVST 
S Jan-Olof Johansson X X 
S Christina Gustafson X X 
S Ricard Söderberg Per-Olof Gustavsson X X 
S Siv Linnér X X 
S Margareta Carlsson X X 
S Anders C Nilsson X X 
S Roger Siverbrant X X 
C Monica Andersson X X 
C Siw Lycke X X 
L Håkan Kindstedt X X 
L Ann-Charlotte Strömwall X X 
M Ulf Hanstål X X 
M Krister Samuelsson - - - 
M Wictoria Insulan X X 

MP Maria Granberg X X 
V Håkan Smedja Lisbeth Lindström X X 
V Lina Säll - - - 
K Yngve Berlin X X 
K Britt-Marie Kjellgren Per-Gunnar  Ahlström X X 

LP Jeanette Janson X X 
LP Ronald Rombrant Camilla Carlsson X X 
LP Ronny Hammargren X X 
LP Bo Gustafsson X X 
LP Annette Calner X X 
LP Gert-Ove Forsberg X X 
LP Fredrik Häller X X 
SD Christoffer Zakariasson X X 
SD Daniel Arvidsson X X 
SD Magnus Elisson X X 
SD Tommy Westman X X 
S Klas-Göran Henriksson X X 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 36

Motion om att satsa och planera för framtiden – ny skola, idrottshall, 
simhall och ishall 
Dnr:  LKS 2019-109 

Ulf Hanstål (M) har i en motion föreslagit att kommunen omedelbart inleder arbetet 
med att planera för en ny skola, idrottshall, simhall och idrottshall. 

Beslutsunderlag 

Motion 2019-03-19 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Motionären  
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
Samhällsbyggnadsnämnden (inkl. motion) 
Utbildningsnämnden (inkl. motion) 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 37

Motion om att entlediga socialnämnden 
Dnr:  LKS 2019-148 

Ulf Hanstål (M) har i en motion föreslagit att socialnämnden entledigas från sitt 
uppdrag. Att kommunstyrelsen inrättar ett utskott för att hantera socialnämndens 
frågor samt att utöka kommunstyrelsen med två ledamöter med ersättare.  

Beslutsunderlag 

Motion 2019-04-11 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  

Motionären  
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 38

Motion om ny linjesträckning och återinförande av "shoppingrundan” 
Dnr:  LKS 2019-150 

Ronny Hammargren (LP) har i en motion föreslagit att förvaltningen tillsammans 
med Västtrafik undersöker möjligheten att återinföra den gamla linjesträckningen för 
buss 841 samt att återinföra ”shoppingrundan”.  

Beslutsunderlag 

Motion 2019-04-15 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  

Motionären  
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 39

Interpellation från Yngve Berlin (K) – korrekt och rättvis finansiering av 
hamnunderhåll 
Dnr:  LKS 2019-133 

Yngve Berlin (K) har i en interpellation 2019-04-05 ställt frågan till 
kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) om kommunalrådet anser att 
det är ok att båtplatsinnehavarna, utöver drift och underhåll av sina hemmahamns-
bryggor, nu även förväntas ansvara för underskottet i gästhamnsverksamheten. 
(Driftunderskott, kapitalkostnader för nya servicebyggnaden, inkomstbortfallet för 
seglarveckan mm.) 

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

Frågor om småbåtsverksamhetens ekonomi som tas upp i interpellationen har varit 
uppe för diskussion ett flertal gånger tillbaka i tiden. Senast i december 2013 
beslutades i kommunfullmäktige att man skulle utreda ett förslag om att över 
respektive underskott inom småbåtsverksamheten ska inom småbåtshamnarna 
kunna överföras från år till år. Förslaget ledde inte till några förändringar. 

Småbåtsavdelningens verksamhet omfattar idag resultatområdena hemmahamnar, 
gästhamnar, upplag och förråd. Sedan några år ingår även ställplatser för husbilar 
i småbåtsavdelningens verksamhet. Tidigare ingick även viss båttrafik i 
avdelningens ansvarsområde. Det finns inte och har heller aldrig funnits beslut om 
att varje separat resultatområde ska vara självfinansierande. 

Jag kan dock instämma i att en strävan bör vara att varje resultatområde i så hög 
utsträckning som möjligt finansierar sin respektive del av verksamheten. 

I interpellationen skrivs om ett undanhållande av akut underhåll av bryggorna i 
småbåtshamnarna.  I det senaste årets årsredovisning kan vi dock läsa följande: 

”Under året har en sammanställning av statusen på bryggor i Lysekils kommun 
färdigställts med underlag för prioriteringar av kommande års åtgärder. Åtgärder 
har bland annat genomförts vid Stångholmesund, Norra Hamnen och Valbodalen. 

Rivning och uppbyggnad av en ny hamnserviceanläggning vid Havsbadet 
påbörjades också under 2018 och kommer att stå klar lagom till båtsäsongen börjar. 
Småbåtshamnen vid Stångholmesund har rustats med nya flytbryggor, Y-bommar 
och asfaltering av området.” 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har getts i uppdrag att genomföra en utredning av 
småbåtsenheten och hur den kan utvecklas. Det är min övertygelse att om de som är 
ansvariga för att leda verksamheten ges mandat att genomföra erforderliga 
förändringar så finns det möjligheter att skapa en bättre ekonomisk balans i 
gästhamnsverksamheten. 

Yngve Berlin tackar för svaret. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

§ 40

Anmälningsärende 

Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende i protokoll 2019-04-17: 

− Revisorernas granskning av Lysekils kommuns avtal med
LEVA i Lysekil AB (LKS 2019-132)

− Revisorernas granskning av kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun
(LKS 2019-132)

− Dom från förvaltningsrätten 2019-03-15 - överklagat beslut i
kommunfullmäktige 2017-04-20 § 53 - Samverkansavtal mellan Lysekils
kommun och Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder -
Överklagan avslås (LKS 2016-599)

− Protokollsutdrag från socialnämnden 2019-02-20, § 25, 26 - Ej verkställda
beslut enligt Sol och LSS (LKS 2018-331)


	sida 1-2
	KF 2019-04-17, § 24 - Avsägelse som ledamot i Lysekilsbostäder AB
	KF 2019-04-17, § 25 - Avsägelse som ledamot i Lysekils Hamn AB
	KF 2019-04-17, § 26 - Fyllnadsval 
	KF 2019-04-17, § 27 - bokslut och årsredovisning 2018 - Information
	KF 2019-04-17, § 28 - Bokslutsberedning 2018
	KF 2019-04-17, § 29 - Årsredovisning för Räddningstjänstförbundet 2018
	KF 2019-04-17, § 30 - Uppföljningsrapport 1 2019 för Lysekils kommun
	KF 2019-04-17, § 31 - Framställan från LEVA om bildande av dotterbolag
	KF 2019-04-17, § 32 - Reviddering av samhällsbyggnadsförvaltningens reglemente
	KF 2019-04-17, § 33 - Revidering av arkivreglemente
	KF 2019-04-17, § 34 - Svar för medborgarförslag om en liveaboard marina för fritidsbåtar
	KF 2019-04-17, § 35 - Svar på motion om införande av lön till samtliga inom daglig verksamhet
	KF 2019-04-17, § 36 - Motion om att satsa och planera för framtiden - ny skola, idrottshall, simhall och ishall
	KF 2019-04-17, § 37 - Motion om att entlediga socialnämnden
	KF 2019-04-17, § 38 - Motion om ny linjesträckning och återinförande av "shoppingrundan"
	KF 2019-04-17, § 39 - interpellation från Yngve Berlin
	KF 2019-04-17, § 40 - Anmälningsärende

