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BESLUTANDE: 

Ledamöter 
 
Jan-Olof Johansson (S) 
Christina Gustafson (S) 
Klas-Göran Henriksson (S) 
Siv Linnér (S) 
Margareta Carlsson (S), ersätter Anette Björmander (S) 
Anders C Nilsson (S) 
Siw Lycke (C) 
Ann-Charlotte Strömwall (L) 
Yngve Larsson (L), ersätter Lars Björneld (L) 
Camilla Carlsson (L) 
Marthin Hermansson (V) 
Håkan Smedja (V) 
Yngve Berlin (K) 
Britt-Marie Kjellgren (K) 
Roger Svensson (KD) 
Ronald Rombrant (LP) 
Jeanette Janson (LP) 
Fredrik Häller (LP)  
Anders Friberg (LP) ersätter Patrik Saving (LP) 
Annbritt Jarnedal (LP) 
Lars-Olof Stilgård (LP) 
Fredrik Lundqvist (LP) 
Katja Norén (MP) 
Inge Löfgren (MP) 
Christoffer Zakariasson (SD) 
Sebastian Ahlqvist (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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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 37 
 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente  
Dnr: LKS 2017-021 
 
Ny krisledningsplan och till kommunstyrelsen överfört ansvar för färdtjänstfrågor 
föranleder behov av en revidering av kommunstyrelsens reglemente. 
 
I krisledningsplanen är kommunstyrelsens ledningsutskott krisledningsnämnd i 
samband med en extraordinär händelse. Nuvarande benämning i reglementet, 
”kristidsnämnd”, avvecklades i majoriteten av de svenska kommunerna under  
50- och 60-talet och bör tas bort och ersättas med begreppet krisledningsnämnd.  
 
Gällande ansvaret för färdtjänstfrågor har dessa från och med 2017-01-01 flyttats från 
socialnämnden till samhällsbyggnadsförvaltningen under kommunstyrelsen.  
Den tillsyn som kommunen enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778) är ålagd att 
bedriva avseende efterlevnaden av samma lag, utförs av förbundsdirektionen via 
räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Därmed kan § 6, 4 stycket i gällande 
reglemente utgå. Mot bakgrund av ovanstående måste kommunstyrelsens reglemente 
anpassas i berörda delar under § 2, § 6 och § 7. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-13, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-03-01, § 39 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för kommunstyrelsen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 38 
 
Förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland, med 
giltighet 2017-04-01 - 2020-12-31 
Dnr: LKS 2016-867 
 
Hälso- och sjukvårdsavtalet är det huvudavtal som reglerar ansvar och gränssnitt 
mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. 
Nuvarande avtal är det fjärde sedan regionbildningen 1999 och gäller efter 
förlängning till och med den 31 mars 2o17. Översyn och omarbetning av nuvarande 
avtal har gjorts som nu färdigarbetats och föreslås gälla från 1 april 2o17. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-05, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2017-03-01, § 40 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till nytt hälso- och sjukvårdsavtal för 
perioden 2017-04-01 till och med 2020-12-31. 
 
Beslutet skickas till 
 
Fyrbodals kommunalförbund, kansli@fyrbodal.se 
Socialförvaltningen 
  

mailto:kansli@fyrbodal.se
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 39 
 
Motion om kortare arbetstid för kommunens vårdpersonal 
Dnr: LKS 2017-188 
 
Britt-Marie Kjellgren och Stig Berlin (K) har i en motion 2017-03-08 föreslagit att 
socialförvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet med att införa 30-timmars vecka 
för vårdpersonal inom socialförvaltningen med bibehållen lön. Medel för att 
finansiera denna nödvändiga förändring i anställningsvillkoren måste tillföras 
budgeten. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till socialnämnden och 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2017-03-08 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionärerna 
Socialnämnden (inkl. motion) 
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 40 
 
Motion om hur Lysekils kommun ska hantera ensamkommande som 
fyller 18år eller av migrationsverket anser dem vara över 18år 
Dnr: LKS 2017-210 
 
Håkan Smedja och Marthin Hermansson, vänsterpartiet föreslår i en motion 2017-03-15 
att ingen av de ungdomar kommunen har tagit emot placeras, mot sin vilja på ett boende 
för vuxna. Detta oavsett om de nått myndighetsålder eller att migrationsverket genom 
antagande skriver upp deras ålder, eller om de har varit här så länge att de fyller 18 år. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till socialnämnden, 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2017-03-15 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionärerna 
Socialnämnden (inkl. motion) 
Utbildningsnämnden (inkl. motion.) 
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 41 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Tänkbart att avstå 
Lysekilsbanan för att utveckla Södra hamnens område 
Dnr:  LKS 2017-202 
 
Lysekilspartiet har 2017-03-13 genom Ronald Rombrant ställt en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) om:  
 

- Hur ställer sig du och ditt parti till Trafikverkets planer på att upphöra med 
underhållet av Lysekilsbanan? Kommer du/ni att agera i någon särskild 
riktning? 

 
- Hur ser du på Södra hamnen-området, kommer du och ditt parti att medverka 

till att det tas initiativ till att vi kan använda marken till något annat än det 
som den används till idag? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) meddelar att interpellationen 
kommer att besvaras vid nästa kommunfullmäktige.  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 42 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – hur går arbetet med att 
göra kommunen fossilfri 
Dnr:  LKS 2017-122 
 
Inge Löfgren (MP) har i en interpellation 2017-02-12 har ställt frågor till 
kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) om hur arbetet går med att 
göra kommunen fossilfri. 
 

1. Hur långt har omställningen kommit för att göra hela Lysekils kommun 
oberoende av fossila bränslen? 

2. Kommer kommunen och övriga samhället att nå regionensklimatmål till år 
2030? 

3. Vilka konkreta åtgärder genomförs eller planeras de närmste åren? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) svarar följande: 
 
1. Eftersom införandet av ett strukturerat miljöarbete ska pågå under 2017 går det 

inte att ange något mått för hur omställningen kommit för att göra kommunen 
fossilfri. Flera omställningsarbeten har dock pågått sedan ett antal år tillbaka. 
 

2. Kraftigare samhällsekonomiska incitament som t.ex. miljömässig skatteväxling är 
en av de delar som är avgörande för om inte bara regionens utan även de 
nationella miljömålen ska uppnås. Kommunens förutsättningar är goda men vi lär 
inte göra det på egen hand. 
 

3. Konkreta åtgärder som genomförs är att byta ut bilar till miljöklassade fordon 
samt att bygga bort oljeberoendet vid uppvärmning av fastigheter. En omställning 
till gasdrivna fordon pågår. Laddstolpar för eldrivna fordon är på gång i Lysekils 
tätort. 

 
Inge Löfgren tackar för svaret. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 43 
 
Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande om varför det är så få 
av kommunens taxor som kommer upp i kommunfullmäktige 
Dnr:  LKS 2017-123 
 
Inge Löfgren (MP) har i en interpellation 2017-02-13 ställt följande frågor till 
kommunfullmäktiges ordförande Sven-Gunnar Gunnarsson (S): 
 

 Varför är det så få av alla taxor och avgifter som årligen kommer upp till 
kommunfullmäktige för beslut? 

 Vad tänker kommunfullmäktiges presidium göra för att taxor och avgifter 
beslutas på rätt nivå? 

 

Kommunfullmäktiges ordförande Sven-Gunnar Gunnarsson svarar följande: 
 

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen besluta i ärenden av principiell 
betydelse. Detta brukar anses omfatta även fastställande av taxor och avgifter som 
av olika orsaker kan sägas ha en principiell betydelse eller av andra orsaker 
bedömas vara en sådan dignitet att de kan hanteras av kommunfullmäktige. 

Mindre justeringar av befintliga taxor i den löpande verksamheten, till exempel 
indexuppräkningar, har i regel bemyndigats till andra instanser att besluta om. 
Exempel på det är Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, tillsynsavgifter, LEVA i 
Lysekil AB, VA-taxor och avgifter inom socialtjänsten. 

Men att ändra taxans konstruktion är självklart en fråga för kommunfullmäktige. 

 

Då presidiet menar att nuvarande hantering av taxor och avgifter fungerar bra, ser 
vi ingen anledning att vidta några åtgärder. 

 

Inge Löfgren tackar för svaret. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 44 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – vad händer med de 
ensamkommande barnen när de fyllt 18 år 
Dnr:  LKS 2017-127 
 
Håkan Smedja (V) har i en interpellation 2017-02-14 har ställt frågor till 
kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) om vad som händer med de 
ensamkommande barnen när de fyller 18 år eller när migrationsverket skriver upp 
deras ålder så att de bedöms vara över 18 år? Hur tänker Lysekils kommun göra för 
att se till att de ensamkommande flyktingbarnen som kommit till Lysekil ska få bo 
kvar på sina boenden åtminstone så länge de går i skolan. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) svarar följande: 
 
Då Lysekils kommun har en politisk organisation vars verksamhet styrs av 
nämnder, har verksamheten som omfattar boenden för ensamkommande 
flyktingbarn organiserats under socialnämnden som hanterar och fattar beslut i 
alla ärenden inom det här området. Kommunalråd och kommunstyrelse har därför 
inte hand om den fråga som tas upp i interpellationen. Socialnämnden har 
erforderlig kompetens för detta område inom sin förvaltning och kommer även i 
fortsättningen att ansvara för detta område. 
 
Socialnämnden har behandlat frågan om åldersuppskrivningar på januari och 
februari månads sammanträden. På nämndens möte i februari fattade man beslut 
om riktlinjer för hur bedömning skall ske och hur beslut skall tas när det gäller 
ensamkommande flyktingbarn där migrationsverket meddelat 
åldersuppskrivningar men där de inte vunnit laga kraft. 
 
Riktlinjerna anger att arbetsutskottets eller nämndens beslut i ärenden gällande 
placering av ensamkommande barn i HVB-hem eller stödboende där 
Migrationsverket beslutat om ålderuppskrivning för ensamkommande barn och där 
nämnden bedömer att det inte går att utesluta att personen är under 18 år ska ha 
följande lydelse: 
 
”NN beviljas fortsatt vård enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen i form av placering i 
HVB/stödboende/familjehem under perioden 2017-xx-xx – 2017-xx-xx, därefter 
omprövning av arbetsutskottet. 
 
NN har av Migrationsverket bedömts vara över 18 år. Nämnden bedömer dock att 
det inte går att utesluta att NN är under 18 år. Med anledning av nämndens 
bedömning avseende ålder så har NN ett fortsatt vårdbehov då NN fortsatt skulle 
kunna vara ett barn och därmed inte ska övergå till Migrationsverkets boende som 
är anpassat för vuxna. 
 
Biståndet kan komma att upphöra i förtid om rättslig praxis påtagligt förändras 
och fortgår som längst till dess att den unges ålder slutligen avgjorts och vunnit laga 
kraft.” 
 
Håkan Smedja tackar för svaret.   
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 45 
 
Anmälningsärende 
 
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende: 
 
Beslut från länsstyrelsen i Västra Götalands län 2017-03-06 – som har utsett Siv 
Linnér ny ledamot och Annette Pettersson till ersättare för socialdemokraterna i 
kommunfullmäktige.  
Iréne Hasslöf har blivit utsedd till ersättare för vänsterpartiet. (LKS 2014-425) 
 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-03-01, § 32 – Utredning av 
koncernbolaget Lysekils stadshus AB (LKS 2016-095) 
 
Fredrik Lundqvist (LP) återtar interpellation om problem med stenkastning  
(LKS 2016-856) 
 
Protokollsutdrag från socialnämnden 2017-02-23, § 32 – Ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen och LSS, kvartal 4 2016 (LKS 2016-354) 
 
 
 


