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  ANSLAGSBEVIS: 
 
Nämnd: Kommunfullmäktige  Förvaringsplats: Kommunledningskontoret 

Sammanträdesdatum: 2016-03-31 Justeringsdatum: 2016-04-07 

Anslagsdatum: 2016-04-07 Anslagets nedtagande: 2016-04-29 

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

Sammanträdestid: 2016-03-31 Kl. 17.30–20.40 
 
 

Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus 

Beslutande  
 

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

 
 
Övriga närvarande: 
 
Lennart Olsson, chef för utbildningsförvaltningen § 44 
Christian Martins, administrativ chef § 44 

Paragrafer: 
 

44-61 

Sekreterare: 
 
 

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

Ordförande: 
 
 

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

Justerare: 
 
 

………………………………………………………. 
Richard Åkerman 

 
 
 

………………………………………………………. 
Inge Löfgren 
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BESLUTANDE: 

Ledamöter 
 
Jan-Olof Johansson (S) 
Christina Gustafson (S) 
Siv Linnér (S), ersätter Klas-Göran Henriksson (S) 
Maria Forsberg (S) 
Dan Jagefeldt (S), ersätter Anette Björmander (S) 
Margareta Carlsson (S), ersätter Anders C Nilsson (S) 
Siw Lycke (C) 
Ann-Charlotte Strömwall (L) 
Lars Björneld (L) 
Camilla Carlsson (L) 
Jessica Södergren (V) 
Marthin Hermansson (V) 
Yngve Berlin (K) 
Britt-Marie Kjellgren (K) 
Ronald Rombrant (LP) 
Jeanette Janson (LP) 
Lars-Olof Stilgård (LP), ersätter AnnBritt Jarnedal (LP) 
Thomas Falk (LP) 
Fredrik Häller (LP)  
Patrik Saving (LP) 
Fredrik Lundqvist (LP) 
Elisabeth Larsson (KD), ersätter Ulrika Häller Lundbäck (KD) 
Katja Norén (MP) 
Inge Löfgren (MP) 
Christoffer Zakariasson (SD) 
Sebastian Ahlqvist (SD) 
Mats Karlsson (M) 
Cheyenne Röckner (M) 
Richard Åkerman (M) 
Sven-Gunnar Gunnarsson (S)  

 

  
  

 
Vid uppropet var, av 31 utsedda kommunfullmäktige, 25 ordinarie ledamöter,  
5 ersättare närvarande och 1 frånvarande. 
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§ 44 
 

Lennart Olsson chef för utbildningsförvaltningen och Christian Martins 
administrativ chef presenterar sig 
 
Lennart Olsson, chef för utbildningsförvaltningen och Christian Martins, 
administrativ chef presenterar sig för fullmäktiges ledamöter. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige tar del av informationen och hälsar Lennart Olsson och 
Christian Martins välkomna. 
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§ 45 
 
Ny ledamot i kommunfullmäktige 
Dnr: LKS 2014-425 
 
Länsstyrelsen har i beslut 2016-03-14 utsett Folke Carlsson till ny ledamot efter Kenth 
Enhov för Sverigedemokraterna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens protokoll 2016-03-14 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige antecknar länsstyrelsens beslut. 
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§ 46 
 
Exploateringsavtal avseende detaljplan för Södra Stockevik Grönskult 
1:42 m.fl. Skaftö, Lysekils kommun 
Dnr: LKS 2011-083 
 
Exploateringsavtalet fördelar ansvar för kostnader och utförande i 
plangenomförandefrågor mellan Kommunen, LEVA och Exploatören. Aktuell 
detaljplan ger förutsättningar för att uppföra en friskvårdsanläggning med restaurang 
och hotell. I anslutning till anläggningen ges möjlighet att uppföra 14 annexbyggnader 
tillhörande hotellet samt 10-13 bostadshus i planområdets sydöstra del. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-23, med bilaga 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-09, § 57 
 
Yrkande  
 
Jan-Olof Johansson (S), Lars Björneld (L), Siw Lycke (C), Mats Karlsson (M), 
Elisabeth Larsson (KD): bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ronald Rombrant (LP): Yrkar på återremiss i första hand,   
Vid kommunstyrelsens sammanträde 9 mars beslutades att texten i 
planbestämmelserna skulle korrigeras. Vi ville att ärendet skulle återremitteras, 
men det fick vi inte stöd för. Detta innebär att vi har en formulering i 
planbestämmelserna, en annan i exploateringsavtalet.   
 
”Det är ju allvarligt att det skiljer mellan exploateringsavtal o detaljplan särskilt när 
det gäller en så stor o ödesdiger plan som denna. Det är möjligt att det dessutom är 
juridiskt viktigare att det står rätt i exploateringsavtalet, här finns ju vissa juridiska 
möjligheter att vidta mot exploatören om de inte följer avtalet.” 
 
Yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag i andra hand.  
 
Inge Löfgren (MP): Yrkar på återremiss i första hand, för att utreda om tiden för 
igångsättning kan preciseras.  
 
Yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag i andra hand.  
 
Thomas Falk (LP): bifall till Ronald Rombrants återremissyrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Ronald Rombrants m.fl. förstahandsyrkande om återremiss mot att 
avgöra ärendet idag. 
 
Om ärendet ska avgöras idag, proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald 
Rombrants m.fl. andrahandsyrkande om avslag. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. förstahandsyrkande om  
återremiss mot att avgöra ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att avgöra ärendet idag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag 
 
Nej-röst för återremiss 
 
Omröstningsresultat 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 19 ja-röster, 9 nej-röster och 2 som avstår, att 
avgöra ärendet idag. (se omröstningsbilaga). 
 
Fortsatt proposition 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants 
m.fl. andrahandsyrkande om avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till exploateringsavtal avseende detaljplan för 
Södra Stockevik Grönskult 1:42 m.fl. Skaftö Lysekils kommun. 
 
Reservation 
 
Inge Löfgren (MP), Katja Norén (MP), Jessica Södergren (V) anmäler blank 
reservation. 
 
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/utvecklingsenheten 
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§ 46 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
 

JA      NEJ    AVST 

S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson X X   
S Klas-Göran Henriksson Siw Linnér X X   
S Maria Forsberg   X X   
S Anette Björmander Dan Jagefeldt X X   
S Anders C Nilsson Margareta Carlsson X X   
C Siw Lycke   X X   
L Ann-Charlotte Strömwall X X   
L Lars Björneld  X X   
L Camilla Carlsson X X   
V Jessica Södergren X X   
V Marthin Hermansson   X X   
K Yngve Berlin X   X 
K Britt-Marie Kjellgren     X   X 

LP Ronald Rombrant X  X  
LP  Jeanette Janson X  X  
LP AnnBritt Jarnedal         Lars-Olof Stilgård     X  X  
LP  Thomas Falk X  X  
LP Fredrik Häller X  X  
LP Patrik Saving      X  X  
LP Fredrik Lundqvist     X  X  
KD Ulrika Häller Lundbäck Elisabeth Larsson X X   
MP Katja Norén   X  X  
MP Inge Löfgren X  X  
SD Folke Carlsson - - -  
SD Christoffer Zakariasson X X   
SD Sebastian Ahlqvist X X   
M Mats Karlsson X X   
M Cheyenne Röckner X X   
M Richard Åkerman X X   
S Sven-Gunnar Gunnarsson X X   
   19 9 2 
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Reservation mot kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31 avseende 
exploateringsavtal för södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl.  

 
Vid kommunstyrelsen möte 2016-03-09 upptäcktes vid sittande bord ett fel i texten i 
planbestämmelserna och exploateringsavtalets paragraf 4.1. Detta i den del som varit 
avgörande för att så långt som möjligt säkerställa att exploatören först måste 
uppföra spa- och hotelldelen innan de s k annexbyggnaderna uppförs. Detta med 
syftet att minska risken för att exploatören struntar i bygga Spa-delen och bara bygger 
mindre byggnader för exempelvis privatboende.   
 
Vid sittande bord beslutade en majoritet i kommunstyrelsen att texten i 
planbestämmelserna skulle korrigeras. Exploateringsavtalet gick förstås inte att ändra 
eftersom det redan var undertecknat av exploatör och markägare. 
 
Resultatet är nu att vi nu har en formulering i planbestämmelserna, en annan i 
exploateringsavtalet. Risken finns nu att de olika textlydelserna i en framtid ger 
möjlighet till en tolkning av exploateringsavtalet som skulle kunna vara till nackdel 
för kommunen.  
 
När kommunalrådet vid fullmäktiges möte förklarade varför texten i 
planbestämmelserna skulle ändras var det för att formuleringen där ”inte var riktigt 
juridiskt hållbar”. Vän av ordning undrar ju då hur texten i exploateringsavtalet då 
kan accepteras, då den texten var identisk med den som var fel i planbestämmelserna. 
 
Det var således mot denna bakgrunds som Lysekilspartiet yrkade på återremiss. Vi 
kan bara hoppas att detta inte ställer till det i en framtid.   
 
 
 
Ronald Rombrant för Lysekilspartiet  
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§ 47 
 
Detaljplan för södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl. Skaftö, Lysekils 
kommun - beslut om antagande 
Dnr: LKS 2011-083 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Exark arkitekter tagit fram ett 
förslag till detaljplan söder om Stockevik. Förslaget syftar till att skapa förutsättningar 
för att uppföra en friskvårdsanläggning med restaurang, hotell och annexbyggnader.  
I den östra delen av planområdet föreslås även fyra mindre grupper av bostadshus 
med helårsstandard. 

Planförslaget har under planprocessens gång varit ute på programsamråd, samråd 
och granskning (2015-05-22 t.o.m. 2015-06-19). Tillhörande miljökonsekvens-
beskrivning har även den varit ute på samråd och granskning. Justeringar har 
genomförts efter varje skede och sammanfattats i två redogörelser respektive ett 
utlåtande som presenterats för och godkänts av kommunstyrelsen/-
byggnadsnämnden.  
 
Byggnadsnämnden beslutade att godkänna granskningsutlåtandet 2015-10-29 § 113. 
Justeringar enligt granskningsutlåtandet är genomförda och innefattar bland annat 
förtydliganden gällande arkeologi, skötselplan för naturmark, bergteknisk besiktning, 
motiv till upphävande av strandskydd samt enskilt huvudmannaskap.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 9 mars 2016 att justeringar av bestämmelsen om 
slutbesked i plankartan skulle göras inför kommunfullmäktiges sammanträde 31 mars 
2016, enligt följande: ”Slutbesked för annexbyggnad får inte utfärdas innan ett 
slutbesked för huvudbyggnad inom R1-område har utfärdats på miniminivå i form 
av interimistiskt slutbesked, för en för friskvårdsanläggningen väsentlig och 
betydande del av byggnaden.”  
Justeringen av plankartan och planbeskrivningen är genomförd 2016-03-11. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-17, med bilagor. 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-09, § 58 
Justerad plankarta och planbeskrivning 2016-03-11 
 
Yrkande  
 
Jan-Olof Johansson (S), Lars Björneld (L), Siw Lycke (C), Elisabeth Lasson (KD), 
Richard Åkerman (M), Ann-Charlotte Strömwall (L), Christina Gustafson (S), Camilla 
Carlsson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ronald Rombrant (LP), Marthin Hermansson (V), Katja Norén (MP), Thomas Falk 
(LP): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Inge Löfgren (MP): Yrkar på återremiss i första hand för att utreda om ärendet 
överensstämmer med miljöbalken. Yrkar på avslag i andra hand. 
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Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Inge Löfgrens förstahandsyrkande om återremiss mot att avgöra 
ärendet idag. 
 
Om ärendet ska avgöras idag, proposition på kommunstyrelsens förslag mot Inge 
Löfgrens m.fl. andrahandsyrkande om avslag. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Inge Löfgren förstahandsyrkande om återremiss 
mot att avgöra ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra 
ärendet idag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag 
 
Nej-röst för återremiss 
 
Omröstningsresultat 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 21 ja-röster och 9 nej-röster, att avgöra ärendet 
idag. (se omröstningsbilaga, nr 1). 
 
Fortsatt proposition 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Inge Löfgrens m.fl. 

andrahandsyrkande om avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst på kommunstyrelsens förslag 
 
Nej-röst för avslag 
 
Omröstningsresultat 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 19 ja-röster och 11 nej-röster, att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. (se omröstningsbilaga, nr 2). 
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Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen 
(2010:900) anta detaljplan för Södra Stockevik, upprättad 2016-01-14 och justerad 
2016-03-11 utifrån kommunstyrelsens beslut. 
 
Reservation 
 
Katja Norén (MP) och Marthin Hermansson (V) lämnar blank reservation. 
 
Inge Löfgren (MP) och Ronald Rombrant (LP) lämnar skriftlig reservation, var för sig. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten 
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§ 47 
Nr 1 

NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
 

JA      NEJ    AVST 

S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson X X   
S Klas-Göran Henriksson Siw Linnér X X   
S Maria Forsberg   X X   
S Anette Björmander Dan Jagefeldt X X   
S Anders C Nilsson Margareta Carlsson X X   
C Siw Lycke   X X   
L Ann-Charlotte Strömwall X X   
L Lars Björneld  X X   
L Camilla Carlsson X X   
V Jessica Södergren X X   
V Marthin Hermansson   X X   
K Yngve Berlin X X   
K Britt-Marie Kjellgren     X X   

LP Ronald Rombrant X  X  
LP  Jeanette Janson X  X  
LP AnnBritt Jarnedal         Lars-Olof Stilgård     X  X  
LP  Thomas Falk X  X  
LP Fredrik Häller X  X  
LP Patrik Saving      X  X  
LP Fredrik Lundqvist     X  X  
KD Ulrika Häller Lundbäck Elisabeth Larsson X X   
MP Katja Norén   X  X  
MP Inge Löfgren X  X  
SD Folke Carlsson - - -  
SD Christoffer Zakariasson X X   
SD Sebastian Ahlqvist X X   
M Mats Karlsson X X   
M Cheyenne Röckner X X   
M Richard Åkerman X X   
S Sven-Gunnar Gunnarsson X X   
   21 9  
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§ 47 
Nr 2 

NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
 

JA      NEJ    AVST 

S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson X X   
S Klas-Göran Henriksson Siw Linnér X X   
S Maria Forsberg   X X   
S Anette Björmander Dan Jagefeldt X X   
S Anders C Nilsson Margareta Carlsson X X   
C Siw Lycke   X X   
L Ann-Charlotte Strömwall X X   
L Lars Björneld  X X   
L Camilla Carlsson X X   
V Jessica Södergren X  X  
V Marthin Hermansson   X  X  
K Yngve Berlin X X   
K Britt-Marie Kjellgren     X X   

LP Ronald Rombrant X  X  
LP  Jeanette Janson X  X  
LP AnnBritt Jarnedal         Lars-Olof Stilgård     X  X  
LP  Thomas Falk X  X  
LP Fredrik Häller X  X  
LP Patrik Saving      X  X  
LP Fredrik Lundqvist     X  X  
KD Ulrika Häller Lundbäck Elisabeth Larsson X X   
MP Katja Norén   X  X  
MP Inge Löfgren X  X  
SD Folke Carlsson - - -  
SD Christoffer Zakariasson X X   
SD Sebastian Ahlqvist X X   
M Mats Karlsson X X   
M Cheyenne Röckner X X   
M Richard Åkerman X X   
S Sven-Gunnar Gunnarsson X X   
   19 11  
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Miljöpartiet   2016-03-31 
   Lysekil 

 
  
    
 Ärende: Detaljplan för Södra Stockevik  
 Sammanträde: Kommunfullmäktige 2016-03-31 
 
  
 Reservation 

Hela Skaftö ligger i riksintresse för särskilda hushållningsbestämmelser 
enligt miljöbalken (MB) 4 kap, 1 §. Exploateringsföretag får där inte 
genomföras som kan påtagligt skada områdets natur och kulturvärden. 
Skälet är att denna kust redan är så högexploaterad att nya områden för 
byggnation kan allvarligt inkräkta på den kvarvarande fria kustdelen. 
Projektet Södra Stockevik kommer att ta i anspråk över 60000 m2, med 
betydande sprängningsarbeten som följd i kuperad terräng, kan inte 
bedömas som en naturvänlig etablering. 
 
I MB 4 kap, 4 § anges att fritidsanläggningar inte får komma till stånd utom 
som komplettering till befintlig bebyggelse. Eftersom detta är en i storlek 
betydande fritidsanläggning så strider byggnationen mot lagstiftningen. 
 
Miljöbalken anger att företräde skall ges områden som medför en från 
allmän god hushållning. Stora opåverkade markområden som inte alls eller 
endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag skall så långt möjligt 
skyddas (MB 3 kap, 3 §). På samma sätt skall områden skyddas som från 
allmän synpunkt har natur-, kultur- eller friluftsvärden. Lagstiftningen anger 
att behovet av grönområden i närheten av tätorter skall särskilt beaktas (MB 
3 kap, 6 §). Södra Stockevik som är det enda större orörda området på västra 
Skaftö mellan två samhällen har samtliga av ovanstående värdekriterier. Om 
exploateringen fullbordas så kommer Skaftö att förlora, för framtida 
generationer, värdefulla tillgångar. 
 

 
Miljöpartiet i Lysekil 

 
 

 
Inge Löfgren  
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Reservation mot kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31 beträffande 
antagande av detaljplan för södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl. 

 
Med antagandet av denna plan kommer orörd mark att tas i anspråk, mark som ligger 
mitt emellan tätorterna Fiskebäckskil och Grundsund. Detaljplanen medger att nya 
vägar får dras fram, att parkeringsplats för uppemot 200 bilar får anläggas och att en 
bad- och hotellanläggning – större än de största anläggningar i Uddevalla och i 
Lysekils kommun av denna typ - bland klippor i Bohuslänsk bergsterräng. Enligt 
planbeskrivningen korsas området av djupa sprickdalar och marknivån varierar från 
nivån + 13 i de flacka lågområdena till + 45 uppe i lokal toppar. För att jämna ut en 
del av dessa nivåskillnader krävs omfattande sprängningsarbeten.  
 
Länsstyrelsens yttrade sig på följande sätt över översiktsplan 2006: ”Kusten är 
kommunen viktigaste naturresurs och den är inte förnyelsebar. Ett 
hushållningsperspektiv måste därför anläggas på dessa områden”. Mot bakgrund av 
detta yttrande förvånas vi över Länsstyrelsens tillstyrkande av denna plan, inte minst 
mot bakgrund av vad av att lagstiftaren utpekar kustområdet och skärgården i 
Bohuslän som ett riksintresse (Miljöbalken 4 kap.). En ny översiktsplan arbetas nu 
fram. Pekar Länsstyrelsens tillstyrkande av denna plan på en annan syn – dvs en mer 
positiv syn på exploateringar - på Skaftö än vad som tidigare har gällt? Det är viktigt 
att på ett tidigt stadie i det kommande översiktsplanearbetet att få visshet om det. 
 
Lysekilspartiet har mot denna bakgrund - från första stund - uttryckt att vi vill avbryta 
planprocessen, men utreda möjligheten till annan placering av Spa-anläggning, en 
placering som inte oåterkalleligen ta orörda naturområden i anspråk och för evigt 
förstör naturvärden. Vi vill värna allmänhetens tillgång till ett uppskattat 
friluftsområde. Vi tror i detta fall att värnandet av naturvärden är det som långsiktigt 
bäst gagnar Skaftö och Lysekil.  
 
Vi säger alltså ja till bevarandet av naturvärden, men nej till exploatering av orörd 
mark mellan Fiskebäckskil och Grundsund. 
 
 
Ronald Rombrant för Lysekilspartiet  
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§ 48 
 
Styrmodell för Lysekils kommun 
Dnr: LKS 2015-407 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-02 att ge kommunstyrelseförvaltningen i 
uppdrag att ta fram förslag till reviderad styrmodell för Lysekils kommun, vilket 
resulterade i en konsultrapport med bland annat analys av nuläge samt 
rekommendationer om utformningen av en ny styrmodell och det fortsatta arbetet.  
 
Rapporten redovisades för kommunstyrelsen 2016-02-02 och förvaltningen fick då i 
uppdrag att arbeta vidare utifrån intentionerna i denna samt den översiktliga 
planering för implementering av styrmodellen som redovisades i tjänsteskrivelsen. 
Inriktningen är att så långt möjligt börja tillämpa styrmodellen under 2016 i budget- 
och verksamhetsplanering inför 2017.  
 
Beslutsunderlag 

 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-29, med bilaga 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-09, § 49 
 
Yrkande 
 
Jan-Olof Johansson (S), Yngve Berlin (K), Jeanette Janson (LP), Ronald Rombrant 
(LP), Christina Gustafson (S), Fredrik Lundqvist (LP), Lars Björneld (L), Siw Lycke 
(C) och Marthin Hermansson (V): bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ”Styrmodell för Lysekils kommun” enligt 
bilaga till förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder inkl. riktlinjerna 
Samtliga enheter inom kommunstyrelsens förvaltningar, inkl. riktlinjerna 
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§ 49 
 
Regler för uppvaktning och avtackning av medarbetare och 
förtroendevalda 
Dnr: LKS 2016-081 
 
Kommunfullmäktige antog 2000-12-07, § 36, regler för hur personer som varit 
anställda i kommunen i 25 år eller mer ska uppmärksammas. Kommunstyrelsen 
reviderade beslutet 2005-11-30. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en översyn av kommunens regler för 
uppvaktning och avtackning. Syftet har varit att skapa enhetliga regler i kommunen 
samt att anpassa värdet på gåvorna till vad som är vanligt i andra kommuner. Värdet 
kopplas till gällande prisbasbelopp. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-18. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-03-09, § 50 
 
Yrkande 
 
Ann-Charlotte Strömwall (L) och Jeanette Janson (LP): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa regler för uppvaktning och avtackning av 
medarbetare och förtroendevalda enligt förvaltningens förslag att gälla från  
2016-04-01.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att tidigare regler antagna 2000-12-07, § 36, upphör att 
gälla. 
 
Beslutet skickas till  
 
Samtliga förvaltningar inkl. tjänsteskrivelsen  
Personalenheten inkl. tjänsteskrivelsen 
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§ 50 
 
Svar på medborgarförslag om att ordna husbilsplatser bakom gamla 
Foodia 
Dnr: LKS 2014-193 
 
I ett medborgarförslag från 2014 har förslagsställaren gett förslag på att ordna 
uppställningsplats för husbilar bakom gamla Foodia, Bakavör, ut mot havet. 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-26, § 91 att remittera ärendet till 
kommunstyrelsen. 
 
Under hösten 2015 har t.f. utvecklingschef besvarat medborgarförslaget direkt till 
förslagsställaren, med hänvisning till att området inte tillhör kommunen utan 
området är privatägt. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att medborgarförslaget är besvarat med 
hänvisning till t.f. utvecklingschefs mail till förslagsställaren 24 november 2015. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2014-04-24 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-06-26, § 91 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-01 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-09, § 51 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till utvecklingsenhetens utlåtande anse 
medborgarförslaget besvarad. 
 
Beslutet skickas till  
 
Förslagsställaren 
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§ 51 
 
Svar på motion om ungdomens och tennishallens framtid i Lysekil  
Dnr: LKS 2011-015 
 
I en motion från 2011 yrkar Yngve Berlin (K) bland annat att kommunfullmäktige 
håller fast vid uppfattningen att tennisverksamhet, idrott och ungdomsverksamhet får 
förtur och att detta präglar beslut och framtida ägandeform av hallen. 
 

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen och dåvarande 
bildningsnämnden.  
 
Tennishallen är såld till Hemsö och de nya ägarna har varit måna om att bedriva 
tennis. Tennisklubben LAIK har idag verksamhet med bland annat tennisskola och 
mattcurling. Lysekils AIK är en ny sektionsförening, en sammanslagning av  
Lysekils FF och Slättens IK. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2011-01-19 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2011-02-24, § 3 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-18. 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-09, § 52 
 
Yrkande 
 
Yngve Berlin (K): bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens 
utlåtande anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
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§ 52 
 
Svar på motion om att tidigarelägga kommunfullmäktiges sammanträde  
Dnr: LKS 2012-254 
 
I en motion från 2012 yrkar Thomas Falk (LP) att kommunfullmäktiges 
sammanträden tidigareläggs och att sammanträdet avbryts vid kl. 22.00 för att 
fortsätta på utsedd reservdag. 
 

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktiges presidium.  
 
Vid genomgång av kommunfullmäktiges protokoll från 2013 och framåt är det 
uteslutande långa sammanträden när budget ska behandlas. Det har man numera 
tagit hänsyn till och tidigarelagt junisammanträdet.  
 
Förvaltningen försöker också att förutspå om många principiella ärenden ska upp för 
beslut, och då föreslå att tidigarelägga sammanträdet till kommunfullmäktiges 
presidie. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2012-07-02 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-08-30, § 137 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-18 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-03-09, § 52 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens 
utlåtande anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
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§ 53 
 
Svar på motion om att varje första kommunfullmäktigesammanträde ska 
genomföras utan ersättning 
Dnr: LKS 2013-484 
 
I en motion från 2013 yrkar Klaus Peters (M) att varje första kommunfullmäktige- 
sammanträde för året ska genomföras utan ersättning. 
 
Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att varje ledamot själv får meddela om denne vill 
avstå sitt arvode till förvaltningen/sekreteraren. Det står ledamoten fritt att alltid 
kunna avstå arvode från sitt uppdrag, om man lämnar in en skriftlig önskan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2013-12-13 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-12-19, § 178 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-18 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-09, § 54 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens 
utlåtande anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
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§ 54  
 
Svar på motion om inköp av läsplattor centralt  
Dnr: LKS 2013-065 
 
I en motion från 2013 yrkar Hans Nordlund (M) att kommunen inhandlar 
erforderliga antal läsplattor att utdelas vid sammanträden för att fullfölja det inledda 
arbetet med digitaliseringen. 
 

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen.  
 
Arbetet med att digitalisera ärendeprocessen pågår. Under våren kommer ledamöter 
och ersättare i nämnderna att kunna kvittera ut en läsplatta, förutsatt att samtliga 
nämnder fattar beslut i frågan. De förtroendevalda som sitter med i lönenämnden, 
miljönämnden och LEVA i Lysekil AB, har redan fått läsplattor och man kommer inte 
att få kvittera ut ytterligare en.  
 
När detta är genomfört kommer även fullmäktiges handlingar att enbart finnas 
tillgängliga digitalt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2013-02-22 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-03-21, § 34 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-18 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-09, § 55 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens 
utlåtande anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
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§ 55 
 
Svar på motion om att införa användandet av offentlig synkroniserbar 
möteskalender 
Dnr: LKS 2012-417 
 
I en motion från 2012 yrkar Håkan Smedja (V) att kommunen publicerar offentliga 
Google kalendrar för alla möteskalendrar. Olika nämnder, utskott, styrelser m.m. i 
separata kalendrar så att de kan väljas separat av användaren. 
 

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen.  
 
I och med att kommunen byter till en ny och modern IT-miljö (ny domän), kommer 
samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
socialnämnden, utbildningsnämnden och IT-nämnden att tillhandahållas läsplattor. 
 
Det koncept för läsplattor som IT-enheten erbjuder, och som redan tillämpas av de 
övriga två kommunerna i SML-samarbetet, (Munkedal och Sotenäs) innebär bland 
annat tillgång till en ”kommunal” e-postadress samt SIM-kort som möjliggör 
internetåtkomst. Med en ”kommunal” e-postadress får man tillgång till kommunens 
Outlook och kalenderbokning.  
 
Det betyder exempelvis att när nämndsekreteraren skickar inbjudningar/kallelser kan 
hon/han samtidigt boka in mötet i respektive ledamots kalender. Detta förutsätter att 
ledamöterna använder sig av tekniken. 
 
Arbete pågår också med kommunens nya externa webbplats och där ser man över om 
man kan hitta en tydligare struktur för kommande möten med nämnder och styrelser 
samt publicerade handlingar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2012-11-07 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-11-29, § 198 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-23 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-09, § 56 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens 
utlåtande anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
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§ 56 
 
Motion om marknadsmässig borgensavgift 
Dnr: LKS 2016-119 
 
Richard Åkerman (M) har i en motion 2016-03-03 föreslagit att beslutet om 
borgensavgift för Lysekilsbostäder i 2017 års budget formuleras i enlighet med 
lagstiftningen. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2016-03-03 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären  
Kommunstyrelsen 
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§ 57 
 
Anmälningsärende 
 
Förvaltningsrättens beslut 2016-02-09 gällande överklagan på fullmäktiges beslut 
2013-12-19, § 175 och uppsägning av båtplats, förvaltningsrätten avvisar 
överklagandet (LKS 2015-591) 
 
Ordförande informerade om kommande ärenden till kommunfullmäktige  
den 28 april som kommer att hållas i Grundsunds Folkets Hus. 
 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
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§ 58 
 
Avsägelse från samtliga uppdrag i kommunen, kommunfullmäktige, 
socialnämnd och kommunstyrelsen 
Dnr:  LKS 2014-425, 2014-455 
 
Ulrika Häller Lundbäck (KD) har i en skrivelse 2016-03-10 avsagt sig från samtliga 
uppdrag i kommunen, ordinarie i kommunfullmäktige, socialnämnden och 
valberedningen samt ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Ulrika Häller Lundbäck. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelserna. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Länsstyrelsen för ny 
sammanräkning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att översända ärendet till valberedningen för ny 
nominering. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Häller Lundbäck  
Länsstyrelsen 
Valberedningen 
Nämndsekreterarna/Troman 
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§ 59 
 
Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 
Dnr:  LKS 2014-425, 2014-455 
 
Folke Carlsson (SD) har i en skrivelse 2016-03-23 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Folke Carlsson. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Länsstyrelsen för ny 
sammanräkning. 
 
Beslutet skickas till 
 
Folke Carlsson 
Länsstyrelsen 
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§ 6o 
 
Avsägelse från uppdraget som ersättare i styrelsen för Vikarvet  
Dnr:  LKS 2014-455 
 
Torsten Häller (KD) har i en skrivelse 2015-12-01 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
styrelsen för Vikarvet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Torsten Häller. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till valberedningen för ny 
nominering. 
 
Beslutet skickas till 
 
Torsten Häller 
Valberedningen 
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§ 61 
 
Fyllnadsval till Rambos styrelse 
Dnr:  LKS 2014-542 
 
Fyllnadsval ska genomföras i Rambos styrelse. 
 
Nominering 
 
Lars Björneld (L) nominerar Claes-Göran Strömwall (L) som ersättare i Rambos 
styrelse. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Claes-Göran Strömwall som ersättare i Rambos 
styrelse. 
 
Beslutet skickas till 
 
Claes-Göran Strömwall 
Rambo AB 
Nämndsekreterarna/Troman 
 
 


