
 
  
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

      KOMMUNFULLMÄKTIGE 

1 (35 1 (35) 
 

 

  ANSLAGSBEVIS: 
 
Nämnd: Kommunfullmäktige  Förvaringsplats: Kommunledningskontoret 

Sammanträdesdatum: 2016-01-28 Justeringsdatum: 2016-02-10 

Anslagsdatum: 2016-02-10 Anslagets nedtagande: 2016-03-03 

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

 
 
Sammanträdestid: 2016-01-28 Kl. 17.30–20.00 

Ajournering kl. 19.30–19.45 
 

Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus 

Beslutande  
 

Se sid 2. 
 
Tjänstemän: 
 
Leif Schöndell, kommunchef 
Mari-Louise Dunert, sekreterare 
 
Jäv: 
 
 
 

 
 
Övriga närvarande: 
 
 

Paragrafer: 
 

1-29 

Sekreterare: 
 
 

………………………………………………………. 
Mari-Louise Dunert 

Ordförande: 
 
 

………………………………………………………. 
Sven-Gunnar Gunnarsson 

Justerare: 
 
 

………………………………………………………. 
Siw Lycke 

 
 
 

………………………………………………………. 
Kenth Enhov 

  
 
  



  2 (35) 
 
BESLUTANDE: 

Ledamöter 
 
Jan-Olof Johansson (S) 
Christina Gustafson (S) 
Klas-Göran Henriksson (S) 
Maria Forsberg (S) 
Anette Björmander (S) 
Siw Lycke (C) 
Ann-Charlotte Strömwall (L) 
Lars Björneld (L) 
Jessica Södergren (V) 
Marthin Hermansson (V) 
Yngve Berlin (K) 
Britt-Marie Kjellgren (K) 
Ronald Rombrant (LP) 
Thomas Falk (LP) 
Fredrik Häller (LP)  
Patrik Saving (LP) 
Fredrik Lundqvist (LP) 
Ulrika Häller Lundbäck (KD) 
Katja Norén (MP) 
Inge Löfgren (MP) 
Kent Enhov (SD) 
Christoffer Zakariasson (SD) 
Sebastian Ahlqvist (SD) 
Mats Karlsson (M) 
Cheyenne Röckner (M) 
Richard Åkerman (M) 
Sven-Gunnar Gunnarsson (S)  

 
 
Siv Linnér (S) 
Yngve Larsson (L) 
Lars-Olof Stilgård (LP) 
Gert-Ove Forsberg (LP) 

  
  

 
Vid uppropet var av 31 utsedda kommunfullmäktige, 27 ordinarie ledamöter och  
4 ersättare närvarande. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 1 
 

Eva Andersson chef för socialförvaltningen och ekonomichefen Magnus 
Andersson presenterar sig 
 
Eva Andersson chef för socialförvaltningen och ekonomichefen Magnus Andersson 
presenterar sig för fullmäktiges ledamöter. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige tar del av informationen och hälsar Eva Andersson och Magnus 
Andersson välkomna. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 2 
 
Lysekils kommuns riktlinjer för styrdokument 
Dnr: LKS 2015-512 
 
Lysekils kommun styrs bland annat av en rad dokument som vi själva antagit. Dessa 
benämns i allmänhet regler, policy, program eller något liknande. Namnet anger 
vilken förväntan vi kan ha på dessa dokument. Våra styrdokument kan vara av två 
huvudtyper; aktiverande dokument och normerande dokument.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för 
styrdokument.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-29. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-01-13, § 11 
 
Yrkande 
 
Jan-Olof Johansson (S) och Fredrik Lundqvist (L): bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige fastställer Lysekils kommuns riktlinjer för styrdokument. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 3 
 
Socialförvaltningens rapport över ej verkställda beslut tredje kvartalet 
2015 
Dnr: LKS 2015-322 
 
Socialförvaltningen har upprättat rapport över ej verkställda beslut tredje kvartalet 
2015. 
 
Kommunen ska enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) anmäla ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO. Rapport ska även lämnas till kommunfullmäktige samt till kommunens 
revisorer. Anmälan ska göras då verkställighet inte påbörjats inom tre månader från 
beslut 

 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll från socialnämnden 2015-11-19, § 221 med bilagor 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-28 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-13, § 12 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 4 
 
Redovisning över medborgarförslag som kommunfullmäktige har 
beslutat att kommunstyrelsen och andra nämnder ska besvara 
Dnr: LKS 2016-011 
 
Kommunfullmäktige kan besluta om att överlämna medborgarförslag till andra 
nämnder och styrelser för besvarande. (KL 5 kap 25 §). 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt förteckning som redovisar besvarade 
medborgarförslag under 2014-2015 av kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens förteckning. 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-13, § 15 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 5 
 
Redovisning över obesvarade medborgarförslag 
Dnr: LKS 2016-011 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt förteckning över obesvarade 
medborgarförslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens förteckning 2015-12-28. 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-13, § 16 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen  
  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunfullmäktige 2016-01-28  8 (35) 

 

     
Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 6 
 
Redovisning över obesvarade motioner 
Dnr: LKS 2016-011 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt förteckning över obesvarade 
motioner. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens förteckning 2015-12-28 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-13, § 17 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 7 
 
Medborgarförslag om att erbjuda busskort under vinterhalvåret till de 
skolbarn som bor på Torpet 
Dnr: 2015-437 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-24, § 89 anmäldes ett 
medborgarförslag om att kommunen skulle erbjuda busskort vintertid till de barn 
som bor på Torpet och går på Gullmarsskolan 7-9 och på gymnasiet, Campus Väst. 
Kommunfullmäktige godkände ordförandes åtgärd att remittera medborgarförslaget 
till utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 
 
I utbildningsförvaltningens utredning framkom att Lysekils kommun inte har några 
riktlinjer angående gymnasieungdomar och skolskjuts. Utbildningsnämnden har 
beslutat att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag om att ta fram dessa riktlinjer för 
gymnasiet. 
 
Med den hänvisning som utbildningsförvaltningen har gjort till Lysekils kommuns 
handlingsplan och riktlinjer för säkra transporter med buss och taxi har 
kommunstyrelsen inget att tillägga i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2015-09-15 
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-09-24, § 89 
Yttrande från utbildningsförvaltningen 2015-10-27 
Protokoll från utbildningsnämnden 2015-11-25, § 116  
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-28 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-13, § 13 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen anfört avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren (inkl. tjänsteskrivelserna) 
Utbildningsnämnden för kännedom 
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§ 8 
 
Motion om förbud mot fyrverkerier nyårshelgen och påskhelgen 
Dnr: LKS 2016-003 
 
Thomas Falk (LP) har i en motion 2016-01-04 föreslagit att endast tillåta fyrverkerier 
och smällare under nyårsafton, nyårsdagen, påskafton och påskdagen mellan  
kl. 23.00 – 01.00. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2016-01-04 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
Kommunstyrelsen 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 9 
 
Motion om funktionsnedsättningsramp på badplats 
Dnr: LKS 2016-030 
 
Siw Lycke (C) har i en motion 2016-01-25 föreslagit att det ska finnas ramp för 
funktionshindrade på en mer avskild badplats än vad Pinnevik är. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2016-01-25 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
Kommunstyrelsen 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 10 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande rörande ökade 
flyktingkostnader för kommunen 
Dnr:  LKS 2016-007 
 
Fredrik Lundqvist (LP) har i en interpellation 2016-01-08 ställt följande frågor till 
kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S): 
 
Hur har du och samverkande partier tänkt bereda denna fråga med anledning av att 
ni anslutit er till ett majoritetsbeslut från juni 2015? 
 
Hur mycket av ovanstående resurser kan vi förstå som en engångskostnad? 
 
Hur ser du på möjligheten att investera i olika aktiviteter för att dels minimera 
kostnadsökningar och mänskligt lidande dels medverka till att nyanlända kan 
medverka till samhället på sikt? 
 
Hur tänker du/ni att fullmäktige skall få en återrapportering av användandet av dessa 
resurser och med vilka mål skall vi använda oss för att bedöma om resurserna använts 
på ett bra sätt? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) lämnar följande 
svar:  
 
Riksdagen beslutade i december 2015 om ett tillfälligt stöd till kommunerna på ca 11 
miljarder kronor för att möta ökade kostnader med anledning av den ökade 
tillströmningen av flyktingar. Bidraget har betalats ut i december 2015 och får nyttjas 
även under 2016. För Lysekils kommun handlar det om ca 14 miljoner kronor. Utöver 
detta tillfälliga statsbidrag erhåller kommunen det ordinarie statsbidrag för 
flyktingmottagning som utbetalas i form av individuella etableringsstöd fördelade per 
person som kommunen tar emot. 
 
En styrgrupp har utsetts för att leda arbetet med flyktingmottagande och 
etableringsåtgärder. Styrgruppen leds av kommunchefen och består av 
förvaltningschefer från kommunens olika verksamheter samt 
integrationssamordnaren. De insatser som ska genomföras och dess finansiering samt 
vilka beslut som behöver fattas kring detta kommer att tas fram av styrgruppen. 
Eftersom statsbidraget är tillfälligt ska det i första hand stödja insatser av 
engångskaraktär och användas till förebyggande insatser för att underlätta 
integrationen av nyanlända.  
 
Stödet är ett engångsbelopp som har baserats på respektive kommuns hittillsvarande 
mottagande. Enligt yttrande från Rådet för kommunal redovisning (RKR) ska de 
erhållna statsbidragen redovisas som intäkt från och med december 2015 till och med 
december 2016. Kommunen kommer att följa detta yttrande och fördela resurserna 
över nämnda period. 
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Möjligheterna att med det extra statsbidraget investera i verksamhet som medverkar 
till integration och minimerar samhällets kostnader på sikt måste ses som goda, dock 
med respekt för att det extra bidraget är ett engångsbelopp.  
 
Användningen av det extra statsbidraget kommer att redovisas till 
kommunfullmäktige i samband med tertialrapporterna. Inga särskilda mål för just det 
extra statsbidraget kommer att fastställas utan detta är ett fortlöpande arbete som 
liksom all kommunal verksamhet styrs av de mål kommunfullmäktige fattar beslut 
om på samma sätt som för annan verksamhet. 
 
Fredrik Lundqvist tackar för svaret. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 11 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om nedläggningshotet 
mot Brastads vårdcentral 
Dnr:  LKS 2016-021 
 
Yngve Berlin (K) har i en interpellation 2016-01-20 har ställt följande frågor till 
kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S): 
 

 Hur ser kommunalrådet på Lysekils kommuns agerande hittills när det gäller 
nedläggningshotet. 

 Är kommunalrådet beredd att verka för ett brett och kraftfullt agerande från 
kommunen (kommunfullmäktige). 

 Är kommunalrådet beredd att stödja kommande folkliga protester med 
faktaunderlag om ökade kostnader för bland annat hemtjänst och färdtjänst i 
händelse av nedläggning av vårdcentralen i Brastad? 

 
Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) lämnar följande 
svar:  
 
Sedan i mars 2012 bedriver VG Primärvård i Västra Götalandsregionen 
vårdverksamhet för Närhälsan Brastad vårdcentral. I samma byggnad har också 
verksamheter för tandvård och apotek byggts upp. Verksamheterna är viktiga såväl 
för Brastads samhälle som hela den norra kommundelen. I synnerhet för det 
närbelägna äldreboendet som är vårdcentralens närmaste granne har Brastad 
vårdcentral en viktig betydelse. 
 
I november 2015 fattade primärvårdsstyrelsen i Västra Götaland beslut om att man 
vill gå ur de kontrakt om vårdverksamhet vid Brastad vårdcentral och fyra andra 
vårdcentraler som VG Primärvård har med berörda Hälso- och sjukvårdsnämnder. 
Primärvårdsstyrelsens skäl för beslutet är att för få har listat sig i Brastad, att 
omkostnader för läkemedel anses höga samt man eftersträvar att uppnå politiskt 
beslutade avkastningskrav. 
 
Då ärendet anses vara av principiell beskaffenhet ska förslaget behandlas i 
regionfullmäktige den 2 februari 2015 innan primärvårdsstyrelsen kan gå vidare och 
lämna en ansökan till Hälso- och sjukvårdsnämnderna om utträde ur kontrakt att 
bedriva vårdverksamhet vid de berörda vårdcentralerna, däribland Brastad 
vårdcentral. 
 

- Kommunen sköter sitt engagemang i Västra Götalandsregionens 
vårdverksamhet via Hälso- och sjukvårdsnämnden samt de vårdgivare som 
lokalt i kommunen bedriver vårdverksamhet för VG-regionens räkning. 
Kommunen har kontaktat Hälso- och sjukvårdsnämnden för att vid ett möte 
behandla denna fråga ifall regionfullmäktige accepterar primärvårdsstyrelsens 
begäran. Kommunen har gjort vad som ankommer på kommunen att göra. Att 
påverka regionen när det gäller primärvårdsstyrelsens förslag är främst en 
uppgift för politikerna och de politiska partierna. 
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- Ett agerande från kommunfullmäktige blir brett och kraftfullt om alla partier 
ställer sig bakom agerandet. Interpellationen innehåller inget förslag om vad 
ett sådant agerande konkret skulle bestå av. Om partierna i 
kommunfullmäktige kan enas om hur ett gemensamt agerande ska utföras så 
är jag beredd att verka för att ett sådant kommer till stånd. Finns det inga 
förutsättningar för ett gemensamt agerande från partierna i Lysekil blir 
agerandet mycket kraftfullare om varje parti agerar brett och kraftfullt för att 
påverka sina politiker i Västra Götalandsregionen. 

- Kommunalrådet har inte till uppgift att ta fram faktaunderlag. Kommunen kan 
ta fram underlag om t.ex. hemtjänst när det handlar om rena faktauppgifter 
och inte handlar om gissningar i vad en förändring för med sig. Färdtjänst för 
att besöka vårdcentraler är inte tillåtet utan resan ska då utföras som en 
sjukresa i Västra Götalandsregionens regi. 

 
Yngve Berlin tackar för svaret. 
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§ 12 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående skötsel av 
Ryxö Ö 
Dnr:  LKS 2016-024 
 
Cheyenne Röckner (M) har i en interpellation 2016-01-21 har ställt följande frågor till 
kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S): 
 

1. När kommer kommunen att äska/frigöra medel till underhåll av naturreservatet 
Ryxö i enlighet med Länsstyrelsens beslut? 

2. Hur kommer planen för skötsel enligt Länsstyrelsens beslut att se ut de 
kommande 10 åren? 

3. Kommer Lysekils Kommun att upprätta en ekonomiplan för skötsel och 
underhåll av Naturreservatet med tydlighet vad avser anvisande av tänkta 
medel och insatser? 

4. Varför har Lysekils Kommun ej levt upp till Länsstyrelsens plan om skötsel av 
Ryxö? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson meddelar att interpellationen 
kommer att besvaras vid nästa kommunfullmäktigemöte. 
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§ 13 
 
Anmälningsärende 
 
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende: 
 
Protokollsutdrag från socialnämnden 2015-12-10, § 236 (LKS 2015-305) 
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§ 14 
 
Avsägelser från uppdrag i socialnämnden och IT-nämnden  
Dnr: LKS 2014-455 
 
Marie Lindgren (LP) har i en skrivelse 2016-01-28 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
socialnämnden.  
 
Ronny Hammargren (LP) har i en skrivelse 2016-01-28 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i socialnämnden samt ordinarie ledamot i IT-nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Marie Lindgren 
Skrivelse från Ronny Hammargren 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelserna. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Marie Lindgren 
Ronny Hammargren 
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§ 15 
 
Fyllnadsval till socialnämnden, IT-nämnden och valnämnden 
Dnr: LKS 2014-455 
 
Fyllnadsval ska genomföras i socialnämnden, IT-nämnden och valnämnden 

 
Nominering 
 
Ronald Rombrant (LP) nominerar Ronny Hammargren (LP) som ordinarie ledamot 
och Marie Lindgren (LP) som ersättare i socialnämnden. 
 
Inge Löfgren (MP) nominerar Linda Svanberg (MP) som ordinarie ledamot i IT-
nämnden. 
 
Siw Lycke (C) nominerar Henrik Larsson som ersättare i socialnämnden och ersättare 
i valnämnden. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ronny Hammargren till ordinarie ledamot i 
socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Marie Lindgren och Henrik Larsson som 
ersättare i socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Linda Svanberg som ordinarie ledamot i IT-
nämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Henrik Larsson som ersättare i valnämnden. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ronny Hammargren 
Marie Lindgren 
Linda Svanberg 
Henrik Larsson 
Nämndsekreterarna/Troman 
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§ 16 
 
Omval till presidier i nämnder, styrelser och kommunala bolag 
Dnr:  LKS 2015-569 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-17, § 138 att ge valberedningen i uppdrag, att 
till kommunfullmäktigemötet 2016-01-28 föreslå nya presidier i alla nämnder och 
styrelser, turordning för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder samt 
ledamöter/ombud i Kommunalförbundet Fyrbodal. 
 
Vid valberedningens sammanträde 2016-01-19 genomfördes omval av presidier i 
samtliga nämnder och styrelser. 
 
Yrkande 
 
Ulrika Häller Lundbäck (KD): Kristdemokraterna yrkar avslag på hela processen och 
omvalsärendet eftersom det inte finns någon ny majoritetsbildning. 
Majoritetsförhållandena har inte förändrats. Fullmäktiges eventuella beslut är enligt 
vår syn inte helt i linje med vad som föreslagits i kommunlagen. 
 
Ajournering  
 
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 19.30–19.45.  
Efter ajourneringen genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att 
kommunfullmäktige är församlat med 27 ordinarie och 4 ersättare. 
 
Yrkande  
 
Jan-Olof Johansson (S): de samverkande partierna, socialdemokraterna, liberalerna, 
centerpartiet och moderaterna yrkar bifall till Ulrika Häller Lundbäcks yrkande. 
 
Fredrik Lundqvist (LP): avslag på Ulrika Häller Lundbäcks yrkande. 
 
Ordförande meddelar att ärendet ska genomföras då det inte finns enhällighet i 
ärendet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att omval ska genomföras. 
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§ 17 
 

Kommunstyrelsen 
Dnr: LKS 2014-455 
 
Till kommunstyrelsen ska ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande 
utses. 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2016-01-19, § 2. 
 
Proposition 
 

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till 1:e vice ordförande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till 2:e vice ordförande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jan-Olof Johansson (S) till ordförande, Lars 
Björneld (L) till 1:e vice ordförande och Ronald Rombrant (LP) till 2:e vice ordförande 
i kommunstyrelsen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Jan-Olof Johansson 

Lars Björneld  

Ronald Rombrant  
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§ 18 
 

Utbildningsnämnd 
Dnr: LKS 2014-455 
 
Till utbildningsnämnden ska ordförande och vice ordförande utses. 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2016-01-19, § 3. 
 
Proposition 
 

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till vice ordförande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Kent Olsson (M) till ordförande och Jeanette 
Janson (LP) till vice ordförande i utbildningsnämnden. 
 
Beslutet skickas till 
  
Kent Olsson  

Jeanette Janson  
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§ 19 
 

Socialnämnd 
Dnr: LKS 2014-455 
 
Till socialnämnden ska ordförande och vice ordförande utses. 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2016-01-19, § 4. 
 
Proposition 
 

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till vice ordförande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Maria Forsberg (S) till ordförande och Ronny 
Hammargren (LP) till vice ordförande i socialnämnden. 
 
Beslutet skickas till 
 
Maria Forsberg 

Ronny Hammargren  
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§ 20 
 

Byggnadsnämnd 
Dnr: LKS 2014-455 
 
Till byggnadsnämnden ska ordförande och vice ordförande utses. 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2016-01-19, § 5. 
 
Proposition 
 

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till vice ordförande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Bo Göthesson (S) till ordförande och Mikael 
Wennergren (LP) till vice ordförande i byggnadsnämnden. 
 
Beslutet skickas till 
 
Bo Göthesson  

Mikael Wennergren 
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§ 21 
 

IT-Nämnd 
Dnr: LKS 2014-455 
 
Till IT-nämnden, som är en gemensam nämnd med Munkedal och Sotenäs ska 
ordförande utses. 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2016-01-19, § 6. 
 
Proposition 
 

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Christina Gustafson (S) som IT-nämndens 
ordförande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Christina Gustafson 
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§ 22 
 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Dnr: LKS 2014-455 
 
Till miljönämnden i mellersta Bohuslän, som är en gemensam nämnd med Munkedal 
och Sotenäs ska 2:e vice ordförande utses. 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2016-01-19, § 7. 
 
Proposition 
 

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till 2:e vice ordförande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Kent Carlsson (S) som 2:e vice ordförande i 
miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kent Karlsson 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
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§ 23 
 

Lysekils Stadshus AB 
Dnr: LKS 2014-542 
 
Till Lysekils stadshus AB ska ordförande och vice ordförande utses. 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2016-01-19, § 8 . 
 
Proposition 
 

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till vice ordförande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Mats Karlsson (M) till ordförande och Fredrik 
Häller (LP) till vice ordförande i Lysekils stadshus AB. 
 
Beslutet skickas till 
 
Mats Karlsson 

Fredrik Häller 
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§ 24 
 

Havets hus AB 
Dnr: LKS 2014-542 
 
Till styrelsen för Havets Hus AB ska ordförande och vice ordförande utses. 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2016-01-19, § 9. 
 
Proposition 
 

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till vice ordförande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Eva-Lott Svanberg (L) till ordförande och Gert-
Ove Forsberg (LP) till vice ordförande i Havets Hus AB. 
 
Beslutet skickas till 
 
Eva-Lott Svanberg  

Gert-Ove Forsberg  
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§ 25 
 

Lysekilsbostäder AB 
Dnr: LKS 2014-542 
 
Till styrelsen för Lysekilsbostäder AB ska ordförande och vice ordförande utses. 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2016-01-19, § 10. 
 
Proposition 
 

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till vice ordförande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Richard Åkerman (M) till ordförande och 
Tomas Andreasson (LP) till vice ordförande i Lysekilsbostäder AB. 
 
Beslutet skickas till 
 
Richard Åkerman 

Tomas Andreasson 
 
  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunfullmäktige 2016-01-28  30 (35) 

 

     
Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 26 
 

LEVA i Lysekil AB 
Dnr: LKS 2014-542 
 
Till LEVA i Lysekil AB ska ordförande och vice ordförande utses. 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2016-01-19, § 11. 
 
Proposition 
 

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till vice ordförande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Peter Hemlin (opol) till ordförande och Thomas 
Falk (LP) till vice ordförande i LEVA i Lysekil AB. 
 
Beslutet skickas till 
 
Peter Hemlin  

Thomas Falk  
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§ 27 
 

Lysekils hamn AB 
Dnr: LKS 2014-542 
 
Till styrelsen för Lysekils Hamn AB ska ordförande och vice ordförande utses. 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2016-01-19, § 12. 
 
Proposition 
 

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till vice ordförande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Klas-Göran Henriksson (S) till ordförande och 
Gert-Ove Forsberg (LP) till vice ordförande i Lysekils Hamn AB. 
 
Beslutet skickas till 
 
Klas-Göran Henriksson  

Gert-Ove Forsberg  
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§ 28 
 

Kommunalförbundet Fyrbodal 
Dnr: LKS 2014-542 
 
Till kommunalförbundet Fyrbodal ska 1 ledamot som även är ombud samt 1 ersättare, 
som även är ombudsersättare utses. 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2016-01-19, § 13. 
 
Proposition 
 

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag att utse kommunstyrelsens 
ordförande samt oppositionsrådet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jan-Olof Johansson (S) till ledamot och ombud 
och Ronald Rombrant (LP) till ersättare samt ombudsersättare i Kommunalförbundet 
Fyrbodal. 
 
Beslutet skickas till 
 
Jan-Olof Johansson  
Ronald Rombrant  
Kommunalförbundet Fyrbodal 
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§ 29 
 

Turordning för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder 
Enligt kommunallagens 6 kap 10 § ska kommunfullmäktige besluta om turordning för 
inkallande av ersättare i styrelser och nämnder. 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2016-01-19, § 14. 
 
Kommunfullmäktige  
 
Principerna för turordning för inkallande av ersättare fr.o.m. 2016-01-28 ska vara 
följande: 
 
I första hand inträder ersättarna från samma parti som ledamoten i den turordning 
som de är upptagna i varje nämnd/styrelse. 

 
Därefter inträder ersättarna i följande ordning, i förekommande fall i den turordning 
som de är upptagna i varje nämnd/styrelse: 
 

Parti Ersättare 

Socialdemokraterna Moderaterna 
 Liberalerna 
 Centerpartiet 
 Vänsterpartiet 
 Kommunistiska partiet 
 Miljöpartiet 
 Lysekilspartiet 
 Kristdemokraterna 
 Sverigedemokraterna 
  
Liberalerna Centerpartiet 
 Socialdemokraterna 
 Moderaterna 
 Kommunistiska partiet 
 Miljöpartiet 
 Kristdemokraterna 
 Vänsterpartiet 
 Lysekilspartiet 
 Sverigedemokraterna 
  
Moderaterna Socialdemokraterna 
 Liberalerna 
 Centerpartiet 
 Lysekilspartiet 
 Miljöpartiet 
 Kristdemokraterna 
 Sverigedemokraterna 
 Vänsterpartiet 
 Kommunistiska partiet 
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Centerpartiet Liberalerna 
 Socialdemokraterna 
 Moderaterna 
 Kommunistiska partiet 
 Miljöpartiet 
 Kristdemokraterna 
 Vänsterpartiet 
 Lysekilspartiet 
 Sverigedemokraterna 
  
Lysekilspartiet Miljöpartiet 
 Kristdemokraterna 
 Vänsterpartiet 
 Sverigedemokraterna 
 Kommunistiska Partiet 
 Centerpartiet 
 Liberalerna 
 Socialdemokraterna 
 Moderaterna 
  
Miljöpartiet Lysekilspartiet 
 Kristdemokraterna 
 Socialdemokraterna 
 Vänsterpartiet 
 Kommunistiska partiet 
 Centerpartiet 
 Moderaterna 
 Liberalerna 
 Sverigedemokraterna 
  
Kristdemokraterna Miljöpartiet 
 Lysekilspartiet 
 Centerpartiet 
 Liberalerna 
 Moderaterna 
 Socialdemokraterna 
 Vänsterpartiet 
 Kommunisterna 
 Sverigedemokraterna 
  
Kommunistiska partiet Vänsterpartiet 
 Socialdemokraterna 
 Lysekilspartiet  
 Miljöpartiet 
 Centerpartiet 
 Liberalerna 
 Kristdemokraterna 
 Moderaterna 
 Sverigedemokraterna 
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Vänsterpartiet Kommunistiska Partiet 
 Socialdemokraterna 
 Miljöpartiet 
 Kristdemokraterna 
 Lysekilspartiet 
 Centerpartiet 
 Liberalerna 
 Moderaterna 
 Sverigedemokraterna 
  
Sverigedemokraterna Lysekilspartiet 
 Moderaterna 
 Socialdemokraterna 
 Miljöpartiet 
 Centerpartiet 
 Vänsterpartiet 
 Kommunistiska partiet 
 Liberalerna 
 Kristdemokraterna 

 
 
 
 
 


