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BESLUTANDE:
Ledamöter
Jan-Olof Johansson (S)
Christina Gustafson (S)
Klas-Göran Henriksson (S)
Siv Linnér (S)
Anette Björmander (S)
Margareta Carlsson (S), ersätter Anders C Nilsson (S)
Siw Lycke (C)
Ann-Charlotte Strömwall (L)
Lars Björneld (L)
Yngve Larsson (L), ersätter Camilla Carlsson (L)
Marthin Hermansson (V)
Lisbeth Lindström (V), ersätter Håkan Smedja (V)
Yngve Berlin (K)
Britt-Marie Kjellgren (K)
Ronald Rombrant (LP)
Jeanette Janson (LP)
Fredrik Häller (LP)
Patrik Saving (LP)
Annbritt Jarnedal (LP)
Lars-Olof Stilgård (LP)
Fredrik Lundqvist (LP)
Katja Norén (MP)
Inge Löfgren (MP) §§ 68-69, 71-84
Roger Svensson (KD)
Sebastian Ahlqvist (SD)
Caroline Hogander (SD)
Mats Karlsson (M)
Marita Fermell-Lagrell (M), ersätter Cheyenne Röckner (M)
Richard Åkerman (M)
Sven-Gunnar Gunnarsson (S)

Vid uppropet var av 31 utsedda kommunfullmäktige, 26 ordinarie ledamöter,
4 ersättare och 1 frånvarande.
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§ 68
Eventuella regleringar av aktiviteter samt skyltning vid kajer och bryggor
Dnr:

LKS 2017-285

Kommunchefen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda åtgärder för att
skapa en trygg miljö vid kajer, strandpromenader och bryggor. Det krävs en
avvägning mellan den enskildes frihet att röra sig och verka fritt, och det allmännas
rätt till trygghet och säkerhet. Kommunstyrelseförvaltningen menar att den mest
kraftfulla åtgärden för att motverka en liknande problematik kring fiskeaktiviteter
som den som uppstod 2016 i Norra hamnen är att i de lokala ordningsföreskrifterna
införa ett fiskeförbud. Ett dylikt förbud skulle dock uppfattas som en inskränkning i
den enskildes frihet och det är vidare osäkert om 2016 års situation var att anse som
så pass störande att den allmänna ordningen i lagens mening hotades.
Det kan med stor sannolikhet antas att antalet personer som fiskar i Norra hamnen
sommaren 2017 kommer att vara väsentligt färre jämfört med förevarande år. Vidare
bedöms informationsåtgärder i form av positiv skyltning av typen ”vett & etikett”
kunna bidra till fiskeverksamhet med inslag av mer ömsesidig respekt och
återhållsamhet. Kommunstyrelseförvaltningen förordar därför informationsskyltar
och att något förbud mot fiske inte införs i de lokala ordningsföreskrifterna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-30.
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-05-03, § 71
Yrkande
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Patrik Saving (LP), Inge Löfgren (MP), Yngve Berlin (K), Marthin Hermansson (V),
Jeanette Janson (LP): Avslag på kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på kommunstyrelsens förslag mot avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst till Patrik Saving m.fl. avslagsyrkande.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar med 16 ja-röster och 14 nej-röster att bifalla
kommunstyrelsens förslag. (se omröstningsbilaga).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att i de lokala ordningsföreskrifterna införa regler om
förbud mot fiske med kastspö på strandpromenaden i norra hamnen samt
småbåtshamnarna i norra hamnarna och havsbadsområdet inom de områden som
markerats i bilagda kartor. Motiv för beslutet är den risk för olyckor och
personskador.
Reservation
Yngve Berlin (K) anmäler skriftlig reservation.
Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Lysekilspartiet anmäler blank
reservation.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Utdragsbestyrkande:
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§ 69
Justering av taxa för färdtjänst och arbetsresor samt utvidgat
färdtjänstområde
Dnr:

LKS 2016-774

Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-30 att Lysekils kommun ska delta i Västtrafiks
centrala upphandling gällande anropsstyrd trafik. Nytt avtal med Västtrafik gällande
färdtjänsten träder i kraft 19 juni 2017.
Idag kan den som har färdtjänst resa inom samt 3 mil utanför kommungränsen. Avtal
med Västtrafik innebär att kommunen följer Västtrafiks zonindelning vilket betyder
att färdtjänstberättigade i Lysekil kan resa inom hela Fyrbodalsområdet. Därmed har
Lysekils kommun samma utvidgade område som våra grannkommuner. Utanför detta
område måste den enskilde ansöka om Riksfärdtjänst vilket är oförändrat mot idag.
Under förutsättning att Lysekils kommun ska följa Västtrafiks basprislista och ha
oförändrad kostnadsnivå för färdtjänst jämfört med idag, och som ligger i paritet med
Munkedal och Sotenäs, bör kommunen ha ett påslag på ca 50 procent.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-11, med bilaga.
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-05-03, § 77
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för färdtjänst enligt förslag, att
egenavgiften följer Västtrafiks basprislistataxa plus 50 procent, att arbetsresor ska
motsvara Västtrafiks periodkort samt att reseområdet ska omfatta Fyrbodalsområdet.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Färdtjänsthandläggaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 70
Utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp till området Gullmarsbaden
i Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2017-368

Området Gullmarsbaden, nummer 43 i Lysekils kommuns VA-plan, omfattar 24
bebyggda fastigheter och 2 nya avstyckningar som har fått positivt förhandsbesked.
Därtill finns 2 campingverksamheter i området samt en hundklubb, se kartbilaga.
Redan i ÖP 06, under rubriken ”Områden med VA-problem”, pekas Gullmarsbaden ut
som ett prioriterat åtgärdsområde. Föreslagen åtgärd för området är kommunal VAanslutning. (sid 70, ÖP 06 Lysekils kommun)
I VA-planen, som antogs i augusti 2016, är Gullmarsbaden utpekat som VAutredningsområde, grupp 1. Området bedöms som angeläget att ansluta till det
kommunala ledningsnätet med avseende på dess geografiska läge, i anslutning till
Lysekils tätort. Området ligger inom framtida utbyggnadsområde för tätorten.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-12, med bilagor.
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-05-03, § 78
Jäv
Inge Löfgren (M) anmäler jäv.
Yrkande
Fredrik Lundqvist (LP): Återremiss för att komplettera med underlag som visar på
miljömässiga och ekonomiska fördelar med förslaget.
Marthin Hermansson (V): Bifall till Fredrik Lundqvists återremissyrkande.
Lars Björneld (L), Siw Lycke (C), Ann-Charlotte Strömwall (L), och Mats Karlsson (M):
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Fredrik Lundqvists m.fl. återremissyrkande mot att avgöra ärendet
idag.
Om ärendet ska avgöras idag, proposition på kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Fredrik Lundqvists m.fl. återremissyrkande mot
att avgöra ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet
idag.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar att området Gullmarsbaden ska övergå från
utredningsområde enligt VA-planen, till utbyggnadsområde och införlivas i det
kommunala verksamhetsområdet för VA.
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att
utreda om inte ledningarna ska dimensioneras för att kunna fortsätta till
Tronebacken, Fiskebäcks fritidsområde och äldreboendet i Fiskebäck.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
LEVA i Lysekil AB

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 71
Förvärv av aktier i Inera AB
Dnr:

LKS 2017-224

Kommunen har av SKL fått ett erbjudande om att bli delägare i bolaget Inera AB.
Bolaget arbetar med utveckling av digitalisering inom offentlig verksamhet och tar
fram olika tjänster för detta. Genom att köpa aktier till ett ringa belopp 42 500 kr får
kommunen tillgång till tjänsterna och får också möjlighet att kunna vara med och
påverka utvecklingen av digitaliseringen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-12, med bilagor.
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-05-03, § 79
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB
för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
Beslutet skickas till
Inera AB
Ekonomiavdelningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 72
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
Dnr:

LKS 2017-313

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och om resultatutjämningsreserv ska tillämpas så måste man också ha
riktlinjer för detta. Riktlinjerna om god ekonomisk hushållning ska vara vägledande
för hur begreppet definieras i budgeten samt hur utvärdering sedan ska göras.
För resultatutjämningsreserv definieras när och under vilka omständigheter som
avsättning samt disponering kan göras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-19, med bilaga.
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-05-03, § 80
Yrkande
Ronald Rombrant (LP): Återremiss för förtydligande om bl.a. vad det är som ska
utvärderas för att bedöma om vi anser oss ha god ekonomisk hushållning eller ej.
Jan-Olof Johansson (S), Lars Björneld (L), Mats Karlsson (M) och Christina
Gustafson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Ronald Rombrants återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag.
Om ärendet ska avgöras idag, proposition på kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants återremissyrkande mot att
avgöra ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet
idag.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv.
Kommunfullmäktige beslutar att sidan 6 i riktlinjerna, stycket finansiering av
investeringar av egna medel, i meningen ”mäts som ett genomsnitt på fem år”, ändras
till tre år.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 73
Svar på motion angående äldreboendet i Fiskebäck
Dnr:

LKS 2016-617

Sverigedemokraterna Christoffer Zakariasson, Sebastian Ahlqvist, och Caroline
Hogander har 2016-09-22 inkommit till kommunfullmäktige med en motion där man
föreslår att man direkt bygger två våningar när byggnationen inleds av det nya
äldreboendet i Fiskebäck.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-29, § 140 att remittera motionen till
socialnämnden och kommunstyrelsen.
Socialnämnden har i december 2016 beslutat att man ska planera för 80 platser för
det nya äldreboendet i Fiskebäck, utifrån upprättad vård- och omsorgsplan. Vid
kommunstyrelsens sammanträde 29 mars 2017 redovisades nya ritningar med delvis
två våningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-12, med bilagor.
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-05-03, § 81
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad med hänvisning till
vad som anförts i kommunstyrelseförvaltningens och socialförvaltningens
tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionärerna
Socialnämnden

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 74
Svar på motion om en utvecklad organisation för ansvarsutkrävande –
ett centralt inslag i en fungerande demokrati för att upprätthålla
förtroende
Dnr:

LKS 2015-346

Fredrik Lundqvist (LP) yrkade 2015-06-24 på att kommunfullmäktiges presidium ges
i uppdrag att senast vid nästa revidering av arbetsordningen för kommunfullmäktige
bereda ett förslag till en utvecklad organisation för ansvarsutkrävande. I samband
med den revidering av arbetsordningen som fastställdes av fullmäktige 2017-02-16
ansågs något behov för en utvecklad organisation för ansvarsutkrävande ej föreligga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-19, med bilagor.
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-05-03, § 82
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad med hänvisning till
vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Motionären

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 75
Motion om att de fastigheter kommunen behöver för sin verksamhet och
service, ska också ägas av kommunen
Dnr:

LKS 2017-376

Yngve Berlin, Britt-Marie Kjellgren, Per Gunnar Ahlström och Stig Berlin,
kommunistiska partiet har i en motion 2017-05-09 föreslagit att de fastigheter
kommunen behöver i sin verksamhet och service, ska också ägas av kommunen och
att detta tillförs ekonomistyrningsprogrammets del om ”lokaler”
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion 2017-05-09
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.
Beslutet skickas till
Motionärerna
Kommunstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 76
Medborgarförslag om att anlägga en park på nuvarande Slättevallen och
kalla den Slätteparken
Dnr:

LKS 2017-384

Ett medborgarförslag har kommit in 2017-05-10 om att anlägga en park på nuvarande
Slättevallen och kalla den Slätteparken. Det skulle vara en park med lummig grönska,
lekplats, grillplats och en konstgräsplan.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-05-10
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 77
Medborgarförslag om jackor till personal inom hemtjänsten
Dnr:

LKS 2017-379

Ett medborgarförslag har kommit in 2017-05-09 om att hemtjänstpersonalen ska
bära reflexjackor.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till
socialnämnden för besvarande.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-05-09
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Socialnämnden (inkl. förslaget)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 78
Nyinkomna frågor och interpellationer
Inga nyinkomna frågor eller interpellationer på dagens sammanträde.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 79
Anmälningsärende
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende:
Beslut från länsstyrelsen i Västra Götalands län 2017-05-08, som har utsett Klas
Mellgren till ny ersättare i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna.
(LKS 2014-425)
Skrivelse från Binna om de ensamkommandes situation (LKS 2017-330)
Ordförande informerar om kommande fullmäktigeärenden den 21 juni samt att
sammanträdet börjar kl. 15.00.















Justerare:

Uppföljningsrapport 2 för Lysekils kommun
Budget 2018 och plan för 2019-2020
Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för Fyrbodals kommunalförbund
Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Lysekils kommun
Risk- och sårbarhetsanalys Lysekils kommun 2017-2018
Plan för arbete mot våldsbejakande extremism
Riktlinjer för borgensavgifter
Regler för flaggning på kommunala flaggstänger
Beslut om antagande av detaljplan för Gamlestan 22:4 m fl, Lysekil, Lysekil
kommun
Avtal avseende detaljplan för Lönndals verksamhetsområde, del av Lönndal
1:7 m.fl. Grundsund, Lysekils kommun
Beslut om antagande av detaljplan för Lönndals verksamhetsområde m m, del
av Lönndal 1:7 m fl, Grundsund, Lysekils kommun
Svar på Fredrik Hällers (LP) motion om renodling av näringslivsenheten
Svar på Fredrik Hällers (LP) motion om revidering av näringslivsstrategi
Svar på Yngve Berlins (K) motion om kommunens ansvar för
bostadsförsörjningen

Utdragsbestyrkande:
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§ 80
Avsägelse från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden
Dnr:

LKS 2014-455

Nigel Bourne (MP) har i en skrivelse 2017-05-03 avsagt sig uppdraget som ledamot i
utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Nigel Bourne
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts.
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till valberedningen.
Beslutet skickas till
Nigel Bourne
Valberedningen
Nämndsekreterarna/Troman
Lönenheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 81
Avsägelse från uppdrag som vice ordförande i styrelsen för LEVA i
Lysekil AB
Dnr:

LKS 2014-542

Thomas Falk (LP) har i en skrivelse 2017-04-27 avsagt sig uppdraget som vice
ordförande i styrelsen för LEVA i Lysekil AB.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Thomas Falk
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts.
Beslutet skickas till
Thomas Falk
LEVA i Lysekil AB
Nämndsekreterarna/Troman

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 82
Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
Dnr:

LKS 2014-425

Cheyenne Röckner (M) har i en skrivelse 2017-05-18 avsagt sig uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Cheyenne Röckner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny
sammanräkning.
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts.
Beslutet skickas till
Cheyenne Röckner
Länsstyrelsen
Nämndsekreterarna/Troman
Löneenheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 83
Entledigande av ledamot i valnämnden samt fyllnadsval
Dnr:

LKS 2014-455

Med anledning av att Gunnar Fast (L) ledamot i valnämnden har flyttat från Lysekils
kommun, entledigar Lars Björneld (L) honom från uppdraget.
Fyllnadsval till valnämnden ska då genomföras.
Nominering
Lars Björneld (L) nominerar:
Leif Ström (L) som ledamot till valnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Gunnar Fast som ledamot i valnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Leif Ström som ny ledamot i valnämnden för
resterande del av mandatperioden.
Beslutet skickas till
Gunnar Fast
Leif Ström
Nämndsekreterare/Troman
Löneenheten

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 84
Fyllnadsval till styrelsen för LEVA i Lysekil AB
Dnr:

LKS 2014-542

Fyllnadsval ska genomföras till styrelsen för LEVA i Lysekil AB.
Nominering
Jeanette Janson (LP) nominerar:
Bo Gustavsson (LP) till vice ordförande samt Niklas Högberg (LP) som ledamot i
styrelsen för LEVA i Lysekil AB.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Bo Gustafsson (LP) till vice ordförande samt
Niklas Högberg (LP) som ledamot i styrelsen för LEVA i Lysekil AB fram till
bolagsstämman 2019.
Beslutet skickas till
Bo Gustavsson
Niklas Högberg
LEVA i Lysekil AB
Nämndsekreterare/Troman

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

25 (25)

