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BESLUTANDE:
Ledamöter
Jan-Olof Johansson (S)
Christina Gustafson (S)
Ricard Söderberg (S)
Siw Linnér (S)
Klas-Göran Henriksson (S)
Margareta Carlsson (S)
Anders C Nilsson (S) §§ 30-78
Roger Siverbrant (S)
Monica Andersson (C)
Siw Lycke (C), ersätter Fredrik Christensson (C)
Lars Björneld (L), ersätter Håkan Kindstedt (L)
Britt-Marie Didriksson - Burcher (L), ersätter Ann-Charlotte Strömwall (L)
Ulf Hanstål (M)
Krister Samuelsson (M)
Wictoria Insulan (M)
Maria Granberg (MP)
Jeanette Janson (LP)
Ronald Rombrant (LP)
Ronny Hammargren (LP)
Bo Gustafsson (LP)
Annette Calner (LP)
Gert-Over Forsberg (LP)
Per Tengberg (LP), ersätter Fredrik Häller (LP)
Håkan Smedja (V)
Lina Säll (V)
Yngve Berlin (K)
Britt-Marie Kjellgren (K)
Christoffer Zakariasson (SD)
Daniel Arvidsson (SD)
Magnus Elisson (SD)
Tommy Westman (SD)

Av 31 utsedda ledamöter i kommunfullmäktige var 26 ordinarie och 4 ersättare närvarande
vid uppropet.

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13

§ 28
Investeringsbudget 2019
Dnr:

LKS 2018-634

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till investeringsbudget
2019 med utgångspunkt av budgetbeslut i kommunfullmäktiges 2018-11-22. Förslaget
är en utökning av ramen för andra investeringstyper 2019 i jämförelse med
investeringsbeslutet i kommunfullmäktige per juni.
Ramen för reinvesteringar är samma som vid junibeslutet 24,2 mnkr och ramen för
nyinvesteringar, småbåtshamnsverksamhet och exploatering har justerats.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-11-28, § 179
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-26
Investeringsbudget 2019–2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar enligt förslaget till investeringsbudget 2019 med en
omfattning av 74,0 mnkr.
Beslutet skickas till
Socialförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13

§ 29
Förlängning av ramavtal för planläggning och exploatering av
Utsiktsberget, del av Skaftö-Fiskebäck 1:6 m.fl
Dnr:

LKS 2011-131

Kommunen tecknade tillsammans med PEAB Sverige AB 2012 ett ramavtal för
planläggning och exploatering av Utsiktsberget, del av Skaftö-Fiskebäck 1:6 m.fl. i
Fiskebäckskil. Genom tillägg till ramavtalet har giltighetstiden för ramavtalet vid flera
tillfällen flyttats fram, senast till 2018-12-31 genom beslut i kommunfullmäktige
2018-02-15, § 12. Vid samma tillfälle beslutade kommunfullmäktige även att
godkänna att PEAB överlåter ramavtalet till Skaftöbo AB/Lars Andersson.
Sedan i mars 2018 har förvaltningen fört en dialog med Skaftöbo AB/Lars Andersson
om innehållet i förslag till exploateringsavtal, marköverlåtelseavtal och avtal om
fastighetsreglering samt färdigställandet av antagandehandlingar för detaljplanen.
Förvaltningen kan nu konstatera att det inte längre finns förutsättningar att slutföra
beslutsprocessen innan ramavtalet löper ut 2018-12-31. För att inte riskera negativa
konsekvenser för såväl Skaftöbo AB som Lysekils kommun om ramavtalet skulle
förfalla bör ramavtalet förlängas till 2019-06-30 så att den formella hanteringen av
detaljplanen enligt plan- och bygglagen samt kommunens beslutsprocess avseende
avtal och detaljplan kan hanteras under första halvåret 2019.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-11-28, § 192
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-13
Ramavtal
Tillägg till ramavtal
Yrkande
Jan-Olof Johansson (S) och Lars Björneld (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ronald Rombrant (LP): Att tillägget till ramavtal avslås.
Tilläggsyrkande, att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i egen regi planera - i den
omfattning som anges i ÖP06 - för en exploatering av Utsiktsberget (området söder
om Kristinebergsvägen, del av Skaftö-Fiskebäck 1:6 m.fl. i Lysekils kommun)
Tilläggsyrkande, att kommunstyrelsen ges i uppdrag att inleda förhandlingar med
Skaftöbo AB om ett övertagande av det som har arbetats fram av Skaftöbo AB och som
kan nyttjas av kommunen. Skälig ersättning ska utgå.
Maria Granberg (MP) och Håkan Smedja (V): Avslag på kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants m.fl. förslag till
avslag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13

Om kommunfullmäktige beslutar enligt Ronald Rombrants m.fl. förslag till avslag,
proposition på Ronald Rombrants tilläggsförslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants
m.fl. förslag till avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för avslag
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar med 18 ja-röster och 12 nej-röster att bifalla
kommunstyrelsens förslag. (Se omröstningsbilaga)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner tillägg till ramavtal för planläggning och exploatering
av området söder om Kristinebergsvägen, del av Skaftö-Fiskebäck 1:6 m.fl. i Lysekils
kommun. Tillägget innebär att giltighetstiden för ramavtalet flyttas fram till
2019-06-30.
Reservation
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation.
Maria Granberg (MP) och Håkan Smedja (V) anmäler blank reservation.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Avdelningen för Mark och Gata
Avdelningen för Plan och Bygg
Skaftöbo AB/Lars Andersson

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13
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Justerare:

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Jan-Olof Johansson
Christina Gustafson
Ricard Söderberg
Siv Linnér
Margareta Carlsson
Anders C Nilsson
Roger Siverbrant
Monica Andersson
Fredrik Christensson
Siw Lycke
Håkan Kindstedt
Lars Björneld
Ann-Charlotte Strömwall Britt-Marie Didriksson
Ulf Hanstål
Krister Samuelsson
Wictoria Insulan
Maria Granberg
Håkan Smedja
Lina Säll
Yngve Berlin
Britt-Marie Kjellgren
Jeanette Janson
Ronald Rombrant
Ronny Hammargren
Bo Gustafsson
Annette Calner
Gert-Ove Forsberg
Fredrik Häller
Per Tengberg
Christoffer Zakariasson
Daniel Arvidsson
Magnus Elisson
Tommy Westman
Klas-Göran Henriksson

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13

RESERVATION från Ronald Rombrant (LP) mot kommunfullmäktiges beslut 201812-13 i ärende 3, Förlängning av ramavtal för planläggning och exploatering av
Utsiktsberget, del av Skaftö-Fiskebäck 1:6 m.fl.
Planerna på att exploatera Utsiktsberget har nu pågått i mer än 10 år. För femte
gången beslutade nu kommunen att förlänga ramavtalet avseende överlåtelse och
exploatering av Utsiktsberget. Vi i Lysekilspartiet har ställt oss positiva till de tidigare
förlängningarna men bestämde efter den fjärde förlängningen att det skulle vara sista
gången. Någonstans måste man sätta en gräns. Mot denna bakgrund röstade vi på
avslag till en femte förlängning. Detta bl a för att kommunen tydligt ska markera vad
som gäller framöver. Av fullmäktiges 31 ledamöter röstade 12 emot en ytterligare
förlängning, en signal god som någon att kommunens tålamod börjar tryta.
• Vi menar att kommunen har varit tillräckligt generös. Kommunen har bundit
upp resurser som kunnat användas till annan nytta för kommuninvånarna,
exempelvis framtagande av andra detaljplaner.
• Vi menar att exploatören har getts alla möjligheter att slutföra detaljplanen för
Utsiktsberget.
• Vi vill nu att kommunen avstår från att förlänga ramavtalet från 2012 och
istället prövar möjligheterna att själv exploatera Utsiktsberget, självklart med
beaktande av de risker en sådan exploatering kan innebära. Kanske till och med
vårt eget bostadsbolag ser möjligheter att bygga bostäder? Vi föreslår också att
en eventuell omstart tar sin utgångspunkt från den omfattning som anges i
översiktsplan 2006.
• Om det finns arbeten som exploatören har lagt ned och som kan återanvändas
anser vi att skälig ersättning för dessa ska utgår.
I övrigt hänvisar vi till vår reservation som lämnades vid kommunstyrelsens möte
28 november 2018.
Ronald Rombrant för Lysekilspartiet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13

§ 30
Köp av fastigheterna Lyse-Fiskebäck 2:10 samt Lyse-Fiskebäck 2:12
Dnr:

LKS 2018-635

Områdena kring Tronebacken och längs gamla infarten, Ulserödsvägen, har i Lysekils
översiktsplanering varit utpekade som utbyggnadsområden för bostäder under lång
tid. Planområdet ligger ca 3 km nordost om Lysekils centrum. Det nu aktuella
planområdet svarar mot ett behov av nya tomter för enskilt byggande. Planen medger
utbyggnad med friliggande villor, parhus, radhus eller mindre flerbostadshus.
Det aktuella exploateringsområdet ägs av dels ett privat företag samt dels av
kommunen. Kommunen har blivit erbjuden att köpa fastigheterna Lyse-Fiskebäck
2:10 samt Lyse-Fiskebäck 2:12 för en total summa av 9 miljoner kr. Köpet skulle
innebära att kommunen blir ensam ägare av exploateringsområdet.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-11-28, § 193
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-14 med bifogade kartor
Yrkande
Jan-Olof Johansson (S), Monica Andersson (C), Ulf Hanstål (M), Lars Björneld (L),
Anders C Nilsson (S), Ronald Rombrant (LP) och Maria Granberg (MP): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
genomföra köpet av fastigheterna Lyse-Fiskebäck 2:10 samt Lyse-Fiskebäck 2:12 till
en total köpeskilling av 9 miljoner kronor.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Avdelningen för Mark och Gata

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13

§ 31
Revidering av reglementena för socialnämnden och utbildningsnämnden
Dnr:

LKS 2018-637

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14, § 176 om förändrad nämndorganisation
att gälla från och med mandatperioden 2019, där bland annat var att minska antalet
ledamöter i nämnder och kommunstyrelsen från 11 till 9 ledamöter. Reglementena för
socialnämnden och utbildningsnämnden behöver därmed revideras.
En ny dataskyddsförordning, mer känd som GDPR började gälla fullt ut 25 maj 2018,
så den paragrafen i reglementena uppdateras enligt ny förordning.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-11-28, § 180
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-15
Reglemente för utbildningsnämnden
Reglemente för socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderat förslag till reglemente för
socialnämnden och utbildningsnämnden att gälla från och med 2019-01-01.
Beslutet skickas till
Utbildningsnämnden inkl. reglemente
Socialnämnden, inkl. reglemente

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13

§ 32
Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Dnr:

LKS 2018-244

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14, att byggnadsnämndens ansvar ska
utvidgas och att nämnden ombildas till en samhällsbyggnadsnämnd.
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram ett reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden vilket kommunfullmäktige beslutade om 2018-05-17. Ett
reviderat reglemente har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen då vissa
verksamhetsområden saknades.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28, § 181
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-31
Förslag till reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget till reviderat reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden inkl. reglemente

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13

§ 33
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Dnr:

LKS 2018-245

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14 att inrätta en samhällsbyggnadsnämnd.
Som en konsekvens av detta reviderades kommunstyrelsens reglemente som
fastställdes 2018-05-17. Förvaltningen har under våren, synkroniserat med
samhällsbyggnadsförvaltningen, gjort en förnyad översyn av kommunstyrelsens
reglemente och föreslår några smärre justeringar. Detta med syftet att än mer
förtydliga styrelsens ansvarsområden gentemot den blivande samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28, § 182
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-15
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen inkl. handling

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13

§ 34
Revidering av kommunrevisorernas reglemente
Dnr:

LKS 2018-674

Det föreligger ett behov av en revidering av kommunrevisionens reglemente som
senast reviderades 2006. Detta bland annat mot bakgrund av att en ny kommunallag
trädde ikraft 2017. Dessutom föreslår kommunens valberedning att antalet ledamöter
i kommunrevisionen utökas från nuvarande sex till sju ledamöter.
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en översyn och reviderat det gällande
reglementet.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-12-13, § 195
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-06
Reviderat reglemente för kommunrevisorerna
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för kommunrevisionen.
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13

§ 35
Jämställdhetsplan för Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2018-591

Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till jämställdhetsplan för Lysekils
kommun.
Kommunfullmäktige antog 2017 riktlinjer för likabehandling. En av åtgärderna enligt
riktlinjerna för likabehandling är att motverka diskriminering på grund av kön.
Föreslagen jämställdhetsplan har detta ändamål, d.v.s. att motverka diskriminering
på grund av kön. Planen har en tydlig ansvarsfördelning med tydliga mål och
åtgärder. Uppföljningen av jämställdhetsarbetet föreslås ske inom ramen för
kommunens styrmodell.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-11-28, § 184
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-17
Jämställdhetsplan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till jämställdhetsplan för Lysekils kommun.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13

§ 36
Medarbetarplattform för Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2018-636

I nämndbudgeten 2018 för kommunstyrelseförvaltningen finns ett uppdrag om att
tydliggöra förväntningarna på medarbetarna. Med anledning av detta har
förvaltningen tagit fram förslag till riktlinjer för medarbetarskap benämnt
Medarbetarplattform för Lysekils kommun. Syftet med medarbetarplattformen är att
tydliggöra vilka förväntningar och krav som ställs på medarbetare i Lysekils kommun
samtidigt som det slås fast att kommunen som arbetsgivare strävar efter att skapa
goda förutsättningar för ett gott medarbetarskap.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-11-28, § 185
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-15
Medarbetarplattform för Lysekils kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer Medarbetarplattform för Lysekils kommun.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13

§ 37
Verkställande av kommunfullmäktiges beslut om överflyttning av ansvar
och budgetmedel för färdtjänstresor – begäran från socialnämnden
Dnr:

LKS 2018-522

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-16 (§ 7) att överflytta ansvaret för
färdtjänstfrågor med tillhörande budgetmedel från socialnämnden till
kommunstyrelsen/samhällsbyggnadsförvaltningen. Socialnämnden menar dock att
fullmäktiges beslut att överföra tillhörande budgetmedel är inkonsekvent och inte har
verkställts fullt ut, då budget och kostnad för resor till dagverksamhet för personer
med demenssjukdom fortsatt ligger hos socialnämnden.
Nämnden begär därför att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
även överföra medel från socialnämnden till kommunstyrelsen gällande kostnader för
färdtjänstresor till och från dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Från
och med 2019-01-01 sorterar emellertid färdtjänstfrågor under den nybildade
samhällsbyggnadsnämnden och en eventuell överflyttning ska därför ske till
samhällsbyggnadsnämnden, inte kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-11-28, § 186
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-08
Protokollsutdrag med bilagor från socialnämnden 2018-08-28, § 128
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att flytta över ansvar med tillhörande medel för
färdtjänstresor till och från dagverksamhet för personer med demenssjukdom, från
socialnämnden till den blivande samhällsbyggnadsnämnden att gälla från och med
2019-01-01.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Socialnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13

§ 38
Svar på medborgarförslag – bilfri Kungsgata
Dnr:

LKS 2018-525

I ett medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit kommunen att göra
Kungsgatan, Lysekil bilfri. Liknande förslag har tidigare hanterats via
medborgarförslag LKS 2010-000014 samt även via en motion, LKS 2011-000433.
Under våren 2012 utformade samhällsbyggnadsförvaltningen ett förslag till gågata på
Kungsgatan vilket kommunicerades med affärsidkarna längs gatan. Efter ytterligare
beredning av frågan fattade kommunfullmäktige i juni 2012 beslut att under
sommaren 2012 pröva gågata på Kungsgatan i begränsad omfattning. I den
efterföljande utvärderingen konstaterades att de negativa åsikterna övervägde.
Mot bakgrund av det försök som genomfördes 2012 och hur det föll ut, arbetade
samhällsbyggnadsförvaltningen fram ett förslag att från och med sommaren 2013
göra Kungsgatan till ett gångfartsområde vilket nu också är fallet. Några nya planer på
att göra Kungsgatan bilfri finns för närvarande inte.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-11-28, § 187
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-12
Medborgarförslag
Yrkande
Jan-Olof Johansson (S) och Maria Granberg (MP): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelningen för Mark och Gata

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 39
Svar på medborgarförslag om namnsättning av gata eller plats i
Rinkenäsområdet nära gymnasiet till Gerhard von Yhléns väg alternativt
plats
Dnr:

LKS 2018-478

I ett medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit att kommunen namnsätter en
gata eller plats i Rinkenäsområdet nära gymnasiet till Gerhard von Yhléns väg
alternativt en plats.
När det gäller namnsättning av gator och platser sker det utifrån ett behov om en
väg/plats ska namnsättas.
Om en namnsättning ska genomföras så hamnar ärendet hos kulturavdelningen som
tar hjälp av t.ex. tjänstemän, exploatör, lokala föreningar och allmänhet för att få fram
förslag på namn. Det görs en kartläggning av området och tar då hänsyn till bland
annat historiska företeelser, verksamheter som funnits samt kultur- och naturmiljö.
Därefter tar utbildningsnämnden beslut om namnsättningen.
Vad gäller i medborgarförslaget angiven plats pågår ett planarbete i Norra hamnen.
Arbetet är i startskedet och i dagsläget vet man inte när det blir en färdig plan. Det
föreslagna namnet kan tas med i beaktande om behovet av nytt gatunamn alternativt
namnsättning av plats uppkommer inom den nya planen.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-11-28, § 188
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-12
Medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Utbildningsförvaltningen, kulturavdelningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 40
Svar på medborgarförslag om att anlägga en park på nuvarande
Slättevallen
Dnr:

LKS 2014-404, 2017-384

Två likartade medborgarförslag från samma förslagsställare har kommit in, 2014 och
2017 om att anlägga en park på nuvarande Slättevallen.
Kommunen har haft tankar om att bebygga en mindre del av Slättevallen för att den
vägen kunna finansiera anläggandet av en park med möjlighet till olika typer av
aktiviteter.
Den politiska inriktningen och planen för området måste dock först finnas på plats
innan någon åtgärd beslutas eller påbörjas, vilket inte är fallet. Medborgarförslaget
tillsammans med de synpunkter som framkom vid en tidigare workshop med
allmänheten genomförd av planenheten, tas i beaktande vid framtida planering för
området.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-11-28, § 189
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-08
Medborgarförslagen
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-09-25, § 112, 2017-05-18, § 76
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslagen från 2014 respektive 2017 besvarade i
enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Avdelningen för Plan och Bygg

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 41
Svar på motion om att göra Slättevallen till en park och anläggning av
spontanidrott
Dnr:

LKS 2018-490

I en motion inlämnad av Yngve Berlin (K) 2018-08-14 föreslås att
kommunfullmäktige tar beslut om att göra Slättevallen till en samlingsplats för
utomhusaktiviteter med park och spontanidrottsplats.
Kommunen har haft tankar om att bebygga en mindre del av Slättevallen för att den
vägen kunna finansiera anläggandet av en park med möjlighet till olika typer av
aktiviteter.
Den politiska inriktningen och planen för området måste dock först finnas på plats
innan någon åtgärd beslutas eller påbörjas, vilket inte är fallet. Medborgarförslaget
tillsammans med de synpunkter som framkom vid en tidigare workshop med
allmänheten genomförd av planenheten, tas i beaktande vid framtida planering för
området.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-11-28, § 190
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-16
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-09-20, § 120
Yrkande
Yngve Berlin (K): Återremiss på motionen. Bäst vore om motionssvaret innehöll ett
löfte om att göra Slättevallen (eller större delen av den) till en park och
spontanidrottsplats, och att finansiering eller delfinansiering garanteras av försäljning
av en mindre del av området. Att motionen blir ett underlag för fortsatt planarbete för
området.
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Yngve Berlins förslag till återremiss mot att avgöra ärendet idag.
Om ärendet ska avgöras idag proposition på kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Yngve Berlins förslag till återremiss mot att avgöra
ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag.
Nej-röst för återremiss
Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar med 20 ja-röster, 4 nej-röster och 7 ledamöter som
avstår, att avgöra ärendet idag. (Se omröstningsbilaga)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarat i enlighet med hänvisning
till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Reservation
Yngve Berlin (K) anmäler skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Motionären
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Avdelningen för Plan och Bygg

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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RESERVATION från Yngve Berlin (K) mot kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 i
ärende 12 d, Svar på motion om att göra Slättevallen till en park och anläggning av
spontanidrott.
Något måste göras åt den ödelagda fotbollsplanen på Slätten. Det är en resurs som
numer är så illa skött att till och med det årliga cirkusbesöket avstår att komma. Inte
ens Cirkus Maximums kameler verkar vara nöjda med Slättevallens ökenkaraktär.
Därför motionerade vi om att göra området till en park och samlingsplats för boende
på Slätten och Mariedalsområdet.
På torsdagens fullmäktigemöte behandlades min motion och två medborgarförslag i
samma anda. Majoritet ansåg i och med tjänstemannasvaret att frågan om
Slättevallens framtid därmed var färdigbehandlad. Och visst, om svaret varit ett löfte
och liktydigt med slutresultatet vore allt väl och fullt acceptabelt.
Svaret på motion och medborgarförslag var. ”Kommunen har haft tankar om att
bebygga en mindre del av Slättevallen för att den vägen kunna finansiera anläggandet
av en park med möjlighet till olika typer av aktiviteter.” Och att åsikterna vid en
välbesökt workshop med allmänheten kommer att ”tas i beaktande vid framtida
planering för området.” Men man lovar naturligtvis inget och det hela är skrivet i
sand.
Men visst kan man tolka svaret positivt, så varför tvivla. Och jag är inte den som vill
misstro människor, men de här ”tankarna” om begränsad byggnation som skall
”bekosta” en positiv lösning för allmänheten på resten av Slättevallen får man nog ta
med en stor nypa salt.
Därför föreslog jag att motionen gott kunde få en ytterligare chans med en s.k.
återremiss. Då skulle både medborgarförslag, motion och allmänhetens uppfattning
på workshop om en upprustning av idrottsplatsen hållas vid liv och kunna komma till
tals när ord skulle bli till verkstad.
I min motivation till återremissen skrev jag därför. ”Det brådskar inte med svaret på
denna motion och jag är helt överens om att det kan vara rimligt att bebygga en
mindre del för att finansiera ”parken”. Men motionen bör istället besvaras när
förutsättningarna för området klarnat så att ett konstruktivt och positivt svar kan
lämnas till en positiv motion och medborgarförslag.”
Men så blev inte fallet. Bara 4 ledarmöten biföll denna beskedliga begäran, 20 röstade
emot och 7 lade ner sina röster.
Kan det vara så att den verkliga planen är att sälja 8 – 10 tomter och göra en
budgetvariant av park och aktivitets anläggning på någon grässlänt i omgivningen?
Det följer i så fall ett kommunalt mönster och därför skrev jag i min motion.
”Kontrasten mellan vad kommunen satsar på turism och hamnnära
sommarstugeområden och kommunens icke-centrala områden med dominerande
åretruntboende är påtagligt”.
Jag reserverar mig mot beslutet att inte ge motionen ytterligare en chans.
Yngve Berlin Kommunistiska Partiet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 42
Svar på motion om säker busshållplats vid Mariedalsskola
Dnr:

LKS 2014-495

I en motion inlämnad av Marthin Hermansson (V) och Jessica Södergren (V),
föreslås att anlägga en säker bussficka vid Mariedalsskolan.
Kontakt har tagits med samhällsbyggnadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen
kring ett liknade medborgarförslag med diarienummer LKS 2014-000454.
I det svaret konstaterades att man 2017 byggde om hållplatsen vid Mariedal för att
säkra upp densamma. Vidare har man som rutin på skolan att personal varje morgon
möter upp barnen vid hållplatsen och samma rutin gäller då barnen ska med bussen
hem på eftermiddagen. Ovanstående åtgärder innebär att motionärernas förslag kan
anses vara genomfört. Några ytterligare åtgärder planeras inte.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-11-28, § 191
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-15
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-11-27, § 29
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarat i enlighet med hänvisning
till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionärerna

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 43
Interpellation från Yngve Berlin (K) - Hur ser kommunalrådet på frågan
om formerna för hur fullmäktiges förtroendevalda ska förhålla sig till
larm om akuta problem från medborgare och anställda i kommunen?
Dnr:

LKS 2018-679

Yngve Berlin (K) har i en interpellation 2018-12-10 ställt frågan till kommunstyrelsens
ordförande Jan-Olof Johansson (S) om hur kommunalrådet ser på frågan om
formerna för hur fullmäktiges förtroendevalda ska förhålla sig till larm om akuta
problem från medborgare och anställda i kommunen?
Kommunstyrelsens ordförande meddelar att frågan kommer att besvaras vid nästa
sammanträde med kommunfullmäktige.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 44
Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige
Dnr:

LKS 2018-571

Fredrik Christensson (C) har i en skrivelse, avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Fredrik Christensson (C) från uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige och tackar för nedlagt arbete.
Ärendet lämnas till länsstyrelsen för ny röstsammanräkning.
Beslutet skickas till
Fredrik Christensson
Länsstyrelsen
Löneenheten
Nämndsekreteraren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

25 (60)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13

§ 45
Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
Dnr:

LKS 2018-571

Kent Olsson (M) har i en skrivelse, avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Kent Olsson (M) från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige och tackar för nedlagt arbete.
Ärendet lämnas till länsstyrelsen för ny röstsammanräkning.
Beslutet skickas till
Kent Olsson
Länsstyrelsen
Löneenheten
Nämndsekreteraren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 46
Nomineringsförutsättningar
Dnr:

LKS 2018-571

Ordförande meddelar att valteknisk samverkan i nomineringarna sker mellan
Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna.
Valteknisk samverkan i nomineringarna sker mellan Lysekilspartiet och Moderaterna.
Valteknisk samverkan i nomineringarna sker mellan Vänsterpartiet och
Kommunistiska partiet.
Sverigedemokraterna att ingen valteknisk samverkan sker med något parti.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antecknar ovanstående redovisning till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 47
Val av ledamöter till kommunrevision
Dnr:

LKS 2018-571

Kommunrevisionen består av sju ledamöter, varav ordförande och vice ordförande.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 2
Proposition
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ledamöter till
kommunrevision och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande och vice
ordförande till kommunrevision och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser följande personer till kommunrevisionen under
mandatperioden 2019-2022:
Kent Olsson (M), ordförande
Dan Jagefeldt (S), vice ordförande
Olle Krischansson (L)
Gunvor Crogård (L)
Thor Karlsson (LP)
Tommy Karlsson (V)
Johan Forsberg (SD)
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 48
Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen
Dnr:

LKS 2018-571

Till kommunstyrelsen ska nio ledamöter och nio ersättare utses varav ordförande,
tillika kommunalråd, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande tillika
oppositionsråd.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 3
Proposition
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ledamöter i
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande tillika
kommunalråd, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande tillika oppositionsråd till
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ersättare i
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ordinarie ledamöter, ersättare,
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande till kommunstyrelsen för
mandatperioden 2019-2022:
Ordinarie ledamöter

Ersättare

Jan-Olof Johansson (S), ordförande
tillika kommunalråd
Emma Norén (MP), 1:e vice
ordförande
Ronald Rombrant (LP), 2:e vice
ordförande tillika oppositionsråd
Christina Gustavsson (S)
Håkan Kindstedt (L)
Fredrik Häller (LP)
Ulf Hanstål (M)
Christoffer Zakariasson (SD)
Yngve Berlin (K)

Anders Söfting (S)
Ricard Söderberg (S)
Monica Andersson (C)
Maria Granberg (MP)
Annette Calner (LP)
Gert-Ove Forsberg (LP)
Krister Samuelsson (M)
Daniel Arvidsson (SD)
Bengt-Olof Andersson (V)

Beslutet skickas till
Samtliga valda

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 49
Val av ledamöter och ersättare till samhällsbyggnadsnämnden
Dnr:

LKS 2018-571

Till samhällsbyggnadsnämnd ska nio ledamöter och nio ersättare utses varav
ordförande och vice ordförande.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 4
Proposition
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ledamöter i
samhällsbyggnadsnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande och vice
ordförande till samhällsbyggnadsnämnden och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ordinarie ledamöter, ersättare,
ordförande och vice ordförande till samhällsbyggnadsnämnden för mandatperioden
2019-2022:
Ordinarie ledamöter

Ersättare

Lars Björneld (L), ordförande
Ulf Hanstål (M), vice ordförande
Roger Siverbrant (S)
Lars Nielsen (C)
Avalon Falcon (MP)
Mikael Wennergren (LP)
Bo Gustafsson (LP)
Tommy Westman (SD)
Leif Ahl (K)

Siv Linnér (S)
Christin Gustafsson Tallberg (S)
Niklas Sjölin (S)
Linn Nielsen (C)
Niklas Högberg (LP)
Jonas Hoffman (LP)
Wictoria Insulan (M)
Fredrik Seger (SD)
Bernt Säll (V)

Beslutet skickas till
Samtliga valda

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 50
Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämnden
Dnr:

LKS 2018-571

Till utbildningsnämnden ska nio ledamöter och nio ersättare utses varav ordförande
och vice ordförande.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 5
Proposition
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ledamöter i
utbildningsnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande och vice
ordförande till utbildningsnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ersättare i
utbildningsnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ordinarie ledamöter, ersättare,
ordförande och vice ordförande till utbildningsnämnden för mandatperioden 20192022:
Ordinarie ledamöter

Ersättare

Monica Andersson (C), ordförande
Jeanette Janson (LP), vice ordförande
Stefan Jansson (S)
Margareta Carlsson (S)
Leif Ström (L)
Per Tengberg (LP)
Per Wallman (M)
Lisbeth Lindström (V)
Magnus Elisson (SD)

Anders C Nilsson (S)
Rami Tobji (S)
Kerstin Nicander (S)
Ida Strandberg (C)
Catharina Hansson (LP)
Christina Mattisson (LP)
Gunvor Andén (M)
Inga-Lena Ivarsson (SD)
Lina Säll (V)

Beslutet skickas till
Samtliga valda

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 51
Val av ledamöter och ersättare till socialnämnden
Dnr:

LKS 2018-571

Till socialnämnden ska nio ledamöter och nio ersättare utses varav ordförande och
vice ordförande.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 6
Proposition
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ledamöter i
socialnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande och vice
ordförande till socialnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ersättare i
socialnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ordinarie ledamöter, ersättare,
ordförande och vice ordförande till socialnämnden för mandatperioden 2019-2022:
Ordinarie ledamöter

Ersättare

Ricard Söderberg (S), ordförande
Ronny Hammargren (LP), vice
ordförande
Per-Olof Gustafsson (S)
Charlotte Wendel Lendin (S)
Ann-Charlotte Strömwall (L)
Marie Lindgren (LP)
Philip Nordqvist (M)
Piotr Warta (SD)
Britt-Marie Kjellgren (K)

Christina Gustavsson (S)
Britt-Marie Didriksson (L)
Carina Granath (C)
Nigel Bourne (MP)
Lena Hammargren (LP)
Camilla Carlsson (LP)
Krister Samuelsson (M)
Carina Holgersson (SD)
Maria Ahlström (K)

Beslutet skickas till
Samtliga valda

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

32 (60)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13

§ 52
Val av ledamöter och ersättare till valnämnden
Dnr:

LKS 2018-571

Till valnämnden ska sju ledamöter och sju ersättare utses varav ordförande och vice
ordförande.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 7
Nominering
Gert-Ove Forsberg (LP): att som ersättare i valnämnden föreslå Nicholas Mattiasson
istället för Cecilia Saving.
Proposition
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ledamöter i
valnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande och vice
ordförande till valnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag och Gert-Oves Forsberg
nomineringsändring till ersättare i valnämnden och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt förslagen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ordinarie ledamöter, ersättare,
ordförande och vice ordförande till valnämnden för mandatperioden 2019-2022:
Ordinarie ledamöter

Ersättare

Roger Siverbrant (S), ordförande
Niklas Högberg (LP), vice ordförande
Christer Hammarqvist (L)
Ida Strandberg (C)
Jesper Aneröd (LP)
Lillemor Antonsson (SD)
Per-Gunnar Ahlström (K)

Göran Emanuelsson (S)
Klas Mellgren (S)
Inge Löfgren (MP)
Nicholas Mattiasson (LP)
Amanda Olausson (M)
Caroline Hogander (SD)
Tommy Fransson (V)

Beslutet skickas till
Samtliga valda

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

33 (60)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13

§ 53
Val av ledamöter och ersättare till krisledningsnämnden
Dnr:

LKS 2018-571

Till krisledningsnämnd ska fem ledamöter och fem ersättare utses varav ordförande
och vice ordförande. Ledamöterna ska utses från valda ledamöter i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 8
Proposition
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ledamöter i
krisledningsnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande och vice
ordförande till krisledningsnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ersättare i
krisledningsnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ordinarie ledamöter, ersättare,
ordförande och vice ordförande till krisledningsnämnden för mandatperioden 20192022:
Ordinarie ledamöter
Jan-Olof Johansson (S), ordförande
Ronald Rombrant (LP), vice ordförande
Håkan Kindstedt (L)
Emma Norén (MP)
Ulf Hanstål (M)
Ersättare
Christina Gustavsson (S)
Ricard Söderberg (S)
Monica Andersson (C)
Annette Calner (LP)
Krister Samuelsson (M)
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Säkerhetssamordnaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

34 (60)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13

§ 54
Val av ledamöter och ersättare till jävsnämnden
Dnr:

LKS 2018-571

Till jävsnämnd ska tre ledamöter och tre ersättare utses varav ordförande och vice
ordförande. Ledamöterna får inte ha uppdrag i samhällsbyggnadsnämnden eller i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 9
Proposition
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ledamöter i
jävsnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande och vice
ordförande till jävsnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ersättare i jävsnämnden
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ordinarie ledamöter, ersättare,
ordförande och vice ordförande till jävsnämnden för mandatperioden 2019-2022:
Ordinarie ledamöter
Charlotte Wendel Lendin (S), ordförande
Lars-Olof Stilgård (LP), vice ordförande
Bengt Berndtsson (S)
Ersättare
Ronny Järphag (S)
Christina Rörvall-Dahlberg (C)
Philip Nordqvist (M)
Beslutet skickas till
Samtliga valda

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

35 (60)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13

§ 55
Val av ledamöter och ersättare till Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Dnr:

LKS 2018-571

Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner har en gemensam nämnd kallad
Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Sotenäs kommun är värdkommun.
Miljönämnden består av nio ledamöter och nio ersättare, varav tre ledamöter och
tre ersättare väljs från varje kommun.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 10
Proposition
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ledamöter i
Miljönämnden i mellersta Bohuslän och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till vice ordförande i
Miljönämnden i mellersta Bohuslän och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ersättare i
Miljönämnden i mellersta Bohuslän och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ordinarie ledamöter, ersättare och vice
ordförande till Miljönämnden i mellersta Bohuslän för mandatperioden 2019-2022:

Ledamöter
Yngve Larsson (L), vice ordförande
Ulf Nilsson (S)
Petter Nilsson (LP)
Ersättare
Marie Sellin Larsson (C)
Gunilla Rydberg (MP)
Max Janson (LP)
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Munkedals kommun
Sotenäs kommun

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

36 (60)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13

§ 56
Val av ledamöter och ersättare till Lysekils Stadshus AB
Dnr:

LKS 2018-571

Till Lysekils stadshus AB ska fem ledamöter och tre ersättare, ordförande och vice
ordförande samt 1 ombud och 1 ombudsersättare utses. Kommunstyrelsens presidium
ska ingå i styrelsen.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 11
Proposition
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ledamöter i Lysekils
Stadshus AB och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande och vice
ordförande till Lysekils Stadshus AB och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ersättare i Lysekils
Stadshus AB och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ombud och
ombudsersättare till Lysekils Stadshus AB och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ordinarie ledamöter, ersättare,
ordförande, vice ordförande, ombud och ombudersättare till Lysekils Stadshus AB
från och med bolagsstämman 2019 och fram till bolagstämman 2023:

Ledamöter

Ersättare

Christina Gustavsson (S), ordförande
Ulf Hanstål (M), vice ordförande
Jan-Olof Johansson (S)
Lars Nielsen (C)
Ronald Rombrant (LP)

Håkan Kindstedt (L)
Emma Norén (MP)
Fredrik Häller (LP)

Ombud

Ombudsersättare

Klas-Göran Henriksson (S)

Gert-Ove Forsberg (LP)

Beslutet skickas till
Samtliga valda
Lysekils Stadshus AB

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

37 (60)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13

§ 57
Val av ledamöter och ersättare till Havets Hus i Lysekil AB
Dnr:

LKS 2018-571

Till styrelsen för Havets Hus i Lysekil AB ska fem ledamöter och tre ersättare utses
varav ordförande och vice ordförande.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 12
Proposition
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ledamöter i Havets Hus
i Lysekil AB och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande och vice
ordförande till Havets Hus i Lysekil AB och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ersättare i Havets Hus i
Lysekil AB och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ordinarie ledamöter, ersättare,
ordförande och vice ordförande till Havets Hus i Lysekil AB från och med
bolagsstämman 2019 och fram till bolagstämman 2023:
Ledamöter
Micael Melin (S), ordförande
Gert-Ove Forsberg (LP), vice ordförande
Annette Pettersson (S)
Susanne Pihl Baden (MP)
Björn Tunberg (M)
Ersättare
Christin Gustafsson Tallberg (S)
Angela Doering (C)
Jan Norén (LP)
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Havets Hus i Lysekil AB
Lysekils Stadshus AB

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

38 (60)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13

§ 58
Val av ledamöter och ersättare till LysekilsBostäder AB
Dnr:

LKS 2018-571

Till styrelsen för LysekilsBostäder AB ska fem ledamöter och tre ersättare utses varav
ordförande och vice ordförande.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 13
Proposition
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ledamöter i
LysekilsBostäder AB och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande och vice
ordförande till LysekilsBostäder AB och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ersättare i
LysekilsBostäder AB och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ordinarie ledamöter, ersättare,
ordförande och vice ordförande till LysekilsBostäder AB från och med bolagsstämman
2019 och fram till bolagstämman 2023:
Ledamöter
Mårten Blomqvist (S), ordförande
Tomas Andreasson (LP), vice ordförande
Ann-Marie Söderström (S)
Keith Blinkfyr (L)
Arne Lundqvist (M)
Ersättare
Anders Henriksson (S)
Tamar Larsson (C)
Camilla Carlsson (LP)
Beslutet skickas till
Samtliga valda
LysekilsBostäder AB
Lysekils Stadshus AB

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

39 (60)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13

§ 59
Val av ledamöter och ersättare till LEVA i Lysekil AB
Dnr:

LKS 2018-571

Till LEVA i Lysekil AB ska sju ledamöter och tre ersättare utses varav ordförande och
vice ordförande.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 14
Proposition
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ledamöter i LEVA i
Lysekil AB och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande och vice
ordförande till LEVA i Lysekil AB och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ersättare i LEVA i
Lysekil AB och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ordinarie ledamöter, ersättare,
ordförande och vice ordförande till LEVA i Lysekil AB från och med bolagsstämman
2019 och fram till bolagstämman 2023:
Ledamöter
Agneta Blomqvist (S), ordförande
Bo Gustafsson (LP), vice ordförande
Sven-Gunnar Gunnarsson (S)
Siw Lycke (C)
Lars Setterberg (M)
Piotr Warta (SD)
Marthin Hermansson (V)
Ersättare
Tom Govik (L)
Per Cederholm (MP)
Niklas Högberg (LP)
Beslutet skickas till
Samtliga valda
LEVA i Lysekil AB
Lysekils Stadshus AB

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

40 (60)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13

§ 60
Val av ledamöter och ersättare till Lysekils Hamn AB
Dnr:

LKS 2018-571

Till styrelsen för Lysekils Hamn AB ska fem ledamöter och tre ersättare utses varav
ordförande och vice ordförande.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 15
Proposition
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ledamöter i Lysekils
Hamn AB och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande och vice
ordförande till Lysekils Hamn AB och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ersättare i Lysekils
Hamn AB och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ordinarie ledamöter, ersättare,
ordförande och vice ordförande till Lysekils Hamn AB från och med bolagsstämman
2019 och fram till bolagstämman 2023:
Ledamöter
Klas-Göran Henriksson (S), ordförande
Gert-Ove Forsberg (LP), vice ordförande
Jan Lendin (S)
Gerd Persson (L)
Lars Setterberg (M)
Ersättare
Tamar Larsson (C)
Håkan Smedja (V)
Lars T Hansson (LP)
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Lysekils Hamn AB
Lysekils Stadshus AB

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

41 (60)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13

§ 61
Val av ledamöter och ersättare till RAMBO AB
Dnr:

LKS 2018-571

Till styrelsen för RAMBO AB ska två ledamöter, två personliga ersättare, ett ombud
och en ombudsersättare utses.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 16
Proposition
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ledamöter i RAMBO AB
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ersättare i RAMBO AB
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ombud och
ombudsersättare till RAMBO AB och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ordinarie ledamöter, ersättare, ombud
och ombudsersättare till RAMBO AB från och med bolagsstämman 2019 och fram till
bolagstämman 2023:
Ledamöter
Roger Siverbrant (S)
Tomas Andreasson (LP)

Personliga ersättare
Daniel Nielsen (L)
Wictoria Insulan (M)

Ombud
Jan-Olof Johansson (S)

Ombudsersättare
Ronald Rombrant (LP)

Beslutet skickas till
Samtliga valda
RAMBO AB
Munkedals kommun
Sotenäs kommun
Tanums kommun

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

42 (60)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13

§ 62
Val av ersättare och ombud till Fyrstads Flygplats AB
Dnr:

LKS 2018-571

Till styrelsen för Fyrstads Flygplats AB ska en ersättare och ett ombud samt en
ombudsersättare utses.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 17
Proposition
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ersättare, ombud och
ombudsersättare till Fyrstads Flygplats AB och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ersättare, ombud och ombudsersättare
till Fyrstads Flygplats AB från och med bolagsstämman 2019 och fram till
bolagstämman 2023:
Stefan Jansson (S), ersättare
Jan-Olof Johansson (S), ombud
Ronald Rombrant (LP), ombudsersättare
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Fyrstads Flygplats AB

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

43 (60)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13

§ 63
Val av ledamöter och ersättare till Räddningstjänstförbundet Mitt
Bohuslän
Dnr:

LKS 2018-571

Till Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän ska två ledamöter och två ersättare
utses, varav en vice ordförande. De nominerade måste ha uppdrag som ledamot eller
ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 18
Proposition
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ledamöter varav en vice
ordförande till Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ersättare i
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter varav en vice ordförande
samt ersättare till Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän från och med
bolagsstämman 2019 och fram till bolagstämman 2023:
Ledamöter
Per-Olof Gustafsson (S), vice ordförande
Gert-Ove Forsberg (LP)
Ersättare
Siw Lycke (C)
Wictoria Insulan (M)
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Munkedals kommun
Uddevalla kommun

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

44 (60)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13

§ 64
Val av representant till Samordningsförbundet Väst
Dnr:

LKS 2018-571

Till Samordningsförbundet väst ska en representant utses. Den nominerade måste ha
uppdrag som ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 19
Proposition
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till representant för
Samordningsförbundet Väst och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ricard Söderberg (S) som representant till
Samordningsförbundet Väst.
Beslutet skickas till
Ricard Söderberg
Samordningsförbundet Väst

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

45 (60)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13

§ 65
Val av ledamot och ersättare till Kommunalförbundet Fyrbodal
Dnr:

LKS 2018-571

Till Kommunalförbundet Fyrbodal ska en ledamot som även är ombud samt en
ersättare, som även är ombudsersättare utses.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 20
Proposition
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag om ledamot som även är
ombud samt en ersättare, som även är ombudsersättare till Kommunalförbundet
Fyrbodal och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse ledamot, ersättare, ombud och ombudsersättare
i Kommunalförbundet Fyrbodal enligt följande:
Jan-Olof Johansson (S), ordinarie ledamot samt ombud
Ronald Rombrant (LP), ersättare samt ombudsersättare
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Kommunalförbundet Fyrbodal

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

46 (60)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-12-13

§ 66
Val av ledamöter och ersättare till Kooperativa Hyresrättsföreningen
Lysekils omsorgsbostäder
Dnr:

LKS 2018-571

Till styrelsen för Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder ska
tre ledamöter och tre ersättare utses.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 21
Proposition
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag på ledamöter till
Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag på ersättare till
Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter och ersättare till styrelsen
för Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder:
Ledamöter
Klas Mellgren (S)
Roland Karlsson (L)
Lars T Hansson (LP)
Ersättare
Christina Rörvall Dahlberg (C)
Ola Ingevaldson (Opol)
Bo Gustafsson (LP)
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

47 (60)
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Kommunfullmäktige

2018-12-13

§ 67
Val av ledamot till kommunala nätverket Fiskekommunerna
Dnr:

LKS 2018-571

Till kommunala nätverket Fiskekommunerna ska en ledamot utses.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 22
Proposition
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag på ledamot till kommunala
nätverket Fiskekommunerna och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Bo Gustafsson (LP) som ledamot för kommunala
nätverket Fiskekommunerna.

Beslutet skickas till
Bo Gustafsson
Kommunala nätverket Fiskekommunerna

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 68
Val av ledamot och ersättare som Överförmyndare
Dnr:

LKS 2018-571

En överförmyndare samt en ersättare ska utses.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 23
Proposition
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag på överförmyndare samt en
ersättare och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ola Ingevaldson (opol) till överförmyndare och
Frida Mellgren (opol) som ersättare.

Beslutet skickas till
Ola Ingevaldson
Frida Mellgren
Uddevalla kommun

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 69
Val till Gode män enligt fastighetsbildningen
Dnr:

LKS 2018-571

Kommunfullmäktige ska utse tre gode män skog och tre gode män tätort enligt
fastighetsbildningen.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 24
Proposition
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag på gode män enligt
fastighetsbildningslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande gode män enligt
fastighetsbildningslagen:
Skog
Klas Mellgren (S)
Paul Christensson (opol)
Mats Karlsson (M)

Tätort
Klas Mellgren (S)
Linn Nielsen (C)
Bo Gustavsson (LP)

Beslutet skickas till
Samtliga valda
Länsstyrelsen Västra Götalands län

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 70
Val av ledamöter och ersättare till Gullmarsfjordens naturvårdsområde
Dnr:

LKS 2018-571

Till Gullmarsfjordens naturvårdsområde ska två ledamöter och två ersättare utses.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 25
Proposition
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag på ledamöter i
Gullmarsfjordens naturvårdsområde och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag på ersättare i
Gullmarsfjordens naturvårdsområde och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter och ersättare i
Gullmarsfjordens naturvårdsområde:
Ledamöter
Susanne Pihl Baden (MP)
Fredrik Norén (LP)
Ersättare
Jan-Olof Johansson (S)
Björn Tunberg (M)

Beslutet skickas till
Samtliga valda
Gullmarsfjordens naturvårdsområde

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 71
Val av ledamot och ersättare till Sjömanskyrkan
Dnr:

LKS 2018-571

Till Sjömanskyrkan en ledamot och en ersättare utses.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 26
Nominering
Gert-Ove Forsberg (LP): att som ersättare i Sjömanskyrkan föreslå
Lars-Olof Stilgård (LP) istället för Mats Karlsson.
Proposition
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag på ledamot till
Sjömanskyrkan och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på Gert-Ove Forsbergs nominering på ersättare till
Sjömanskyrkan och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt nomineringen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Carl-Gustaf Hallgren (S) till ordinarie ledamot
och Lars-Olof Stilgård (LP) till ersättare i Sjömanskyrkan.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Sjömanskyrkan

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 72
Val till representant och ersättare till Fornminnessällskapet Vikarvet
Dnr:

LKS 2018-571

Till Fornminnessällskapet Vikarvet ska en representant och en ersättare utses.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 27
Proposition
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag på ledamot och ersättare
till Fornminnessällskapet Vikarvet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Göran Emanuelsson (S) som representant till
Fornminnessällskapet Vikarvet och Mats Karlsson (M) som ersättare.
Beslutet skickas till
Samtliga valda
Fornminnessällskapet Vikarvet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 73
Val till ledamot till Carl Och Calla Curmans Stiftelse
Dnr:

LKS 2018-571

Till Carl och Calla Curmans stiftelse ska en ledamot utses.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 28
Proposition
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag på ledamot till Carl och
Calla Curmans stiftelse och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Agneta Blomqvist (S) till ledamot i Carl och Calla
Curmans stiftelse.

Beslutet skickas till
Agneta Blomqvist
Carl och Calla Curmans stiftelse

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 74
Val till ledamot och ersättare till Stiftelsen Skaftökuttern
Dnr:

LKS 2018-571

Valberedningens ordförande meddelar att nomineringen till stiftelsen Skaftökuttern
utgår. Stiftelsen har, efter valberedningens nominering meddelat att man har ändrat
sina regler. Kommunen ska inte längre utse någon ledamot eller ersättare till
stiftelsen Skaftökuttern.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 75
Val till representant och ersättare till Stiftelsen Stora Kornö
Dnr:

LKS 2018-571

Till stiftelsen Stora Kornö ska en representant och en ersättare utses.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 30
Nominering
Lars Björneld (L): att nominera Ove Eliasson som representant.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Ove Eliasson mot Fredrik Norén som representant
i Stiftelsen Stora Kornö, och finner att kommunfullmäktige beslutar att utse Fredrik
Norén som representant.
Omröstning begärs.
Med anledning av att ärendet avser personval ska sluten omröstning genomföras.
Ordföranden klargör vilka krav som ställs på valsedlarna. Ledamöterna lämnar efter
upprop sina valsedlar i en urna. Justerarna agerar kontrollant och rösträknare.
Omröstningsresultat
Fredrik Norén (LP)
Ove Eliasson (L)
Blank

10 röster
16 röster
5 röster

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ove Eliasson (L) till representant och Fredrik
Norén (LP) som ersättare i stiftelsen Stora Kornö.

Beslutet skickas till
Samtliga valda
Stiftelsen Stora Kornö

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 76
Turordning för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder
Dnr:

LKS 2018-571

Enligt kommunallagens 6 kap 16 § ska kommunfullmäktige besluta om turordning för
inkallande av ersättare i styrelser och nämnder.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2018-12-04, § 31
Maria Granberg (MP), anmäler ändrad turordning för Miljöpartiet de Gröna.
Kommunfullmäktiges beslut
Principerna för turordning för inkallande av ersättare fr.o.m. 2019-01-01 ska vara
följande:
I första hand inträder ersättarna från samma parti som ledamoten. Därefter inträder
ersättarna i följande ordning, i annat fall i den turordning som de är upptagna i varje
nämnd/styrelse:
Parti

Ersättare

Socialdemokraterna

Liberalerna
Centerpartiet
Miljöpartiet de gröna
Vänsterpartiet
Moderaterna
Kommunistiska partiet
Lysekilspartiet
Sverigedemokraterna

Liberalerna

Centerpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Moderaterna
Vänsterpartiet
Kommunistiska partiet
Lysekilspartiet
Sverigedemokraterna

Centerpartiet

Liberalerna
Socialdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Lysekilspartiet
Moderaterna
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
Kommunistiska partiet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Miljöpartiet de gröna

Centerpartiet
Socialdemokraterna
Liberalerna
Vänsterpartiet
Lysekilspartiet
Moderaterna
Kommunistiska partiet
Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna

Moderaterna
Lysekilspartiet
Liberalerna
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Vänsterpartiet
Kommunistiska partiet
Miljöpartiet de gröna

Lysekilspartiet

Moderaterna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Liberalerna
Kommunistiska partiet

Moderaterna

Lysekilspartiet
Sverigedemokraterna
Liberalerna
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Vänsterpartiet
Kommunistiska partiet

Kommunistiska partiet

Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Liberalerna
Centerpartiet
Lysekilspartiet
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

Kommunistiska partiet
Miljöpartiet de gröna
Socialdemokraterna
Liberalerna
Centerpartiet
Lysekilspartiet
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 77
Anmälningsärende
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende i protokoll 2018-12-13:
 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Sotenäs 2018-11-22 – val av
ledamöter till Miljönämnden i mellersta Bohuslän
 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Sotenäs 2018-11-22 – Reglemente
för Miljönämnden i mellersta Bohuslän
 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Munkedal 2018-11-29 –
Samverkansavtal IT
 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Munkedal 2018-11-29 –
Samverkansavtal lön
 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Munkedal 2018-11-29 – Revidering
av reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohuslän
 Ordförande informerar kommunfullmäktige att sammanträdet den 13 februari
2019 inleds med utbildning

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 78
Ordförandes tack
Ordförande tackar samtliga anställda inom Lysekils kommun för ett gott arbete under
året.
Ordförande framför tack till ledamöterna, presidiet och sekretariatet för gott
samarbete under året som gått och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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