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BESLUTANDE: 

Ledamöter 
 
Jan-Olof Johansson (S) 
Christina Gustafson (S) 
Klas-Göran Henriksson (S) 
Maria Forsberg (S) 
Bo Göthesson (S), ersätter Anette Björmander (S) 
Anders C Nilsson (S) 
Monica Andersson (C), ersätter Siw Lycke (C) 
Ann-Charlotte Strömwall (L) 
Lars Björneld (L) 
Camilla Carlsson (L) 
Jessica Södergren (V) §§ 62-63 
Håkan Smedja (V), ersätter Marthin Hermansson (V) §§ 64-83 
Stig Berlin (K), ersätter Yngve Berlin (K) 
Britt-Marie Kjellgren (K) 
Ronald Rombrant (LP) 
Jeanette Janson (LP) 
Gert-Ove Forsberg (LP), ersätter AnnBritt Jarnedal (LP) 
Lars-Olof Stilgård (LP), ersätter Thomas Falk (LP) 
Fredrik Häller (LP)  
Patrik Saving (LP) 
Fredrik Lundqvist (LP) 
Elisabeth Larsson (KD), ersätter Roger Svensson (KD) §§ 63-83 
Inge Löfgren (MP) 
Christoffer Zakariasson (SD) 
Sebastian Ahlqvist (SD) 
Caroline Hogander (SD) §§ 63-83 
Mats Karlsson (M) 
Wictoria Insulan (M), ersätter Cheyenne Röckner (M) 
Richard Åkerman (M) 
Sven-Gunnar Gunnarsson (S)  

 

  
  

 
Vid uppropet var, av 31 utsedda kommunfullmäktige, 21 ordinarie ledamöter,  
6 ersättare närvarande och 4 frånvarande. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 62 
 

Ny ledamot i kommunfullmäktige 
Dnr: LKS 2014-425 
 
Länsstyrelsen har i beslut 2016-04-13 utsett Caroline Hogander till ny ledamot efter 
Folke Carlsson för Sverigedemokraterna. 
 
Länsstyrelsen har i beslut 2016-04-13 utsett Roger Svensson till ny ledamot efter 
Ulrika Häller Lundbäck, ny ersättare är Jonas Lundbäck för kristdemokraterna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens protokoll 2016-04-13 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige antecknar länsstyrelsens beslut. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 63 
 
Revisionsberättelse avseende 2015 års verksamhet samt fråga om 
ansvarsfrihet 
Dnr: LKS 2016-223 
 
Kommunrevisionen har 2016-04-15 överlämnat sin revisionsberättelse för år 2015. 
 
Kommunrevisionen riktar kritik mot miljönämnden i mellersta Bohuslän för 
bristande styrning, ledning och att nämnden inte har säkerställt en ändamålsenlig, 
likvärdig och rättssäker tillsynsprocess. 
 
Kommunrevisionen riktar anmärkning mot socialnämnden i avseende att 
ekonomistyrningen inte varit tillräcklig. 
 
Kommunrevisionen riktar kritik mot kommunstyrelsen för att de inte bedrivit 
jämställdhetsarbete på ett ändamålsriktigt sätt, i enlighet med 
diskrimineringslagstiftningen. 
 
Kommunrevisionen tillstyrker, att kommunfullmäktige beviljar ledamöter i styrelser 
och nämnder ansvarsfrihet för år 2015 
 
Kommunfullmäktiges presidie har utformat ett förslag till beslut som delades ut på 
sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunrevisionens revisionsberättelse för år 2015 med granskningsrapporter. 
 
Yrkande  
 
Ronald Rombrant (LP), Jeanette Jansson (LP), Fredrik Lundqvist (LP) och Ann-
Charlotte Strömwall (L): bifall till kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige antecknar till protokollet, att ledamöter i styrelser och 
nämnder inte deltar i handläggningen av ärendet om ansvarsfrihet för 
respektive verksamhet.  

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad revisorerna i Lysekils 

kommun anfört rikta anmärkning mot socialnämnden. 
 

3. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja de gemensamma nämnderna IT-
nämnden, miljönämnden och lönenämnden och de förtroendevalda i dessa 
organ ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning och räkenskaper. 

 
4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, övriga nämnder, och de 

förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning 
och räkenskaper. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder  
Munkedals och Sotenäs kommuner 
Ekonomienheten 
Kommunrevisionen 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 64 
 
Bokslut och årsredovisning 2015 
Dnr: LKS 2016-058 
 
Lysekils kommuns resultat för 2015 blev 35,7 mnkr, vilket är 13,3 mnkr bättre än budget 
och 22,2 mnkr bättre än föregående år. För hela Koncernen är resultatet 47,4 mnkr.  
 
I resultatet ingår realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar på  
9,3 mnkr, AFA återbetalning premier på 7,4 mnkr samt 1,1 mnkr för extra 
flyktingstatsbidrag från staten. 
 
Balanskravsutredningen visar ett resultat på 26,9 mnkr. Det innebär att kommunen 
uppnår det lagstadgade balanskravet. Kommun har inget negativt resultat att reglera 
från föregående år. 
Årets resultat uppgick till 4,6 procent av de totala skatteintäkterna. Målet enligt 
budgeten var ett resultat på 2,8 procent. Detta finansiella mål är således uppfyllt. 
 
Det andra finansiella målet för 2015 var att investeringsutgifterna ska finansieras med 
egna medel vilket också har skett. 
 
Av nämnderna är det endast socialnämnden som uppvisar en negativ budgetavvikelse 
och den uppgick till -11,8 mnkr. Övriga nämnder visade på positiva budgetavvikelser 
men sammantaget för alla nämnder blev det en negativ avvikelse på -6,9 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-05, med bilaga. 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-13, § 63 
 
Yrkande  
 
Ronald Rombrant (LP), Jan-Olof Johansson (S), Lars Björneld (L), Christina 
Gustafson (S), Elisabeth Larsson (KD), Håkan Smedja (V), Ann-Charlotte Strömwall 
(L), Fredrik Lundqvist (LP), Jeanette Janson (LP), Mats Karlsson (M), Monica 
Andersson (C), Anders C Nilsson (S), Klas-Göran Henriksson (S) Camilla Carlsson 
(L), Sebastian Ahlqvist (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 2015 års resultat - och balansräkning samt 
förvaltningsberättelse. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder och styrelser  
Samtliga bolag  
Kommunrevisionen  
Ekonomienheten  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 65 
 
Årsredovisning och verksamhetsberättelse för Räddningstjänst-
förbundet Mitt Bohuslän 2015 samt fråga om ansvarsfrihet 
Dnr: LKS 2016-183 
 

Räddningsförbundets årsredovisning har godkänts av utsedda revisorer som 

tillstyrker att årsredovisningen godkänns. 

 
Beslutsunderlag 

 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-04, med bilaga. 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-13, § 72 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna räddningsförbundets årsredovisning för 
år 2015. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för år 
2015. 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 66 
 
Samordningsförbundet Väst - Årsredovisning 2015 med verksamhets-
berättelse samt bilaga med statistik och revisionsberättelse för år 2015 
Dnr: LKS 2016-178 
 
Samordningsförbundet Väst har avgett årsredovisning för 2015 där ägarna ombeds 
bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. De sakkunniga revisorerna har funnit att styrelsen 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-04, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-04-13, § 73 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samordningsförbundet Västs 
årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse för år 2015. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för 
Samordningsförbundet Väst. 
 
Beslutet skickas till  
 
Samordningsförbundet Väst 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 67 
 
Förslag till miljöpolicy för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner  
Dnr: LKS 2015-506 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har 2016-02-24, § 9, föreslagit anta ett förslag till 
gemensam miljöpolicy för de tre kommunerna samt förslag till miljömål.  
 

Beslutsunderlag 
 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-30, med bilagor. 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-13, § 74 
 

Yrkande  
 

Inge Löfgren (MP): Tilläggsyrkande att de av riksdagen och länsstyrelsens uppsatta 
miljömål antas. 
 

Jan-Olof Johansson (S): Avslag på Inge Löfgrens tilläggsyrkande. 
 

Monica Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkande mot Jan-Olof Johanssons 
avslagsyrkande. 
 
Proposition 
 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag. 
 

Ordförande ställer proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkande mot Jan-Olof 
Johanssons avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Jan-
Olof Johanssons avslagsyrkande. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa miljönämndens förslag till miljöpolicy för 
Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner. 
 
Reservation 
 

Inge Löfgren (MP) anmäler blank reservation. 
 

Beslutet skickas till  
 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän.  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 68 
 
Socialförvaltningens rapport över ej verkställda beslut fjärde kvartalet 
2015 
Dnr: LKS 2015-322 
 
Socialförvaltningen har upprättat rapport över ej verkställda beslut fjärde 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 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-29, med bilagor. 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-13, § 76 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen. 
 
Beslutet skickas till  
 
Socialnämnden för kännedom 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 69 
 
Svar på medborgarförslag om införande av vårdhund och 
vårdhundsteam inom äldreomsorg och social omsorg  
Dnr: LKS 2014-426 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-11-27, § 27 anmäldes ett 
medborgarförslag om att införa vårdhund och vårdhundsteam inom äldreomsorg och 
social omsorg. 
 
Fullmäktige godkände ordförandes åtgärd att remittera medborgarförslaget till 
socialnämnden och kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av socialförvaltningens yttrande och 
socialnämndens beslut. 
 
Förslagsställaren yrkande bland annat på att information anordnas kring vårdhund 
och vårdhundsteam samt intresset och möjligheterna för att införa vårdhund inom 
äldreomsorg och social omsorg inom Lysekils kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-21, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-04-13, § 76 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad socialnämnden och 
kommunstyrelsen anfört anse medborgarförslaget besvarad. 
 
Beslutet skickas till  
 
Förslagsställaren 
Socialnämnden för kännedom 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 70 
 
Svar på motion om att Skaftös elnät bör ingå i LEVA i Lysekil AB:s 
ansvar 
Dnr: LKS 2014-156 
 
I en motion från 2014 yrkar Lars Björneld (L) att LEVA i Lysekil AB får i uppdrag att 
undersöka möjligheten till förhandling med Vattenfall om elkoncessionen för Skaftö. 
 
Kommunfullmäktige remitterade motionen till LEVA i Lysekils AB och 
kommunstyrelsen.  
 
LEVA i Lysekil AB:s ordförande besvarade motionen redan 2014-04-24 med att ett 
stort intresse finns att kunna erbjuda samma tjänster till kommunens samtliga 
invånare. Frågan om möjlighet att äga och förvalta Skaftös elnät har varit uppe till 
diskussion i bolagets styrelse vid flertal tillfällen. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen delar LEVA i Lysekil AB:s uppfattning om att det 
handlar om en stor investering och att en förutsättning för denna är att LEVA i Lysekil 
AB erhåller finansiellt stöd samt ett uppdrag från ägaren, Lysekils Stadshus AB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-21, med bilagor 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-13, § 77 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens 
utlåtande anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
LEVA i Lysekil AB 
Lysekils Stadshus AB 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 71  
 
Svar på medborgarförslag om att installera el på bryggorna samt 
duschar i Långeviks och Valbodalens småbåtshamnar   
Dnr: LKS 2010-319 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-09-23, § 126 anmäldes ett 
medborgarförslag om att installera el på bryggorna samt duschar i Långeviks och 
Valbodalens småbåtshamnar. 
 
Fullmäktige godkände ordförandes åtgärd att remittera medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 
 
Viss utbyggnad av el och belysning har kommunen kunnat genomföra i Långevik och 
Valbodalen. Kommunen kan i nuläget inte erbjuda denna service på samtliga bryggor 
på grund av att kapaciteten på el-abonnemangen inte är tillräckliga. I framtida projekt 
ska kommunen arbeta för att nå samma standard på alla bryggor. 
 
Beträffande dusch och servicehus så kommer även det att finnas med i planeringen 
för framtiden eftersom dessa faciliteter är av betydande för hamnens attraktivitet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-29, med bilagor. 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-13, § 78 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens 
utlåtande anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till  
 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/småbåtsenheten 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 72 
 
Svar på motion om belysning av kommunens flytbryggor i Värbosundet 
Dnr: LKS 2013-051 
 
I en motion från 2013 yrkar Thomas Falk (LP) att kommunens flytbryggor i 
Värbosundet förses med belysning för att bland annat förhindra stölder av 
utombordsmotorer och att det blir säkrare att använda bryggorna kvällstid. 
 

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen.  
 
Belysning är installerad och genomförd på flytbryggorna i Värbosundet under våren 
2015. Kommunen har monterat totalt sju belysningsstolpar varav tre är utrustade 
med uttag för att ansluta landanslutning till fritidsbåtarna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-29, med bilagor 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-13, § 79 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens 
utlåtande anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 73 
 
Svar på medborgarförslag om minst två båtupptagningsramper i Lysekils 
tätort 
Dnr: LKS 2014-330 
 
I ett medborgarförslag från 2014 har förslagsställaren gett förslag på att göra nya 
båtupptagningsramper i centrala Lysekil. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-25, § 111 att remittera medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen.  
 
Problemet är väl känt för enheten, men för tillfället finns inga alternativ tillgängliga. 
Man försöker hitta plats för en ramp på södra sidan, men för närvarande finns ingen 
lösning. Småbåtsenheten har det med sig frågan i sin planering för framtiden. 
 
Båtupptagningsrampen i Valbodalen ska inför säsongen som kommer, lagas 
provisoriskt och med förhoppning om att inom en snar framtid kunna byggas om så 
att det blir en väl fungerande sjösättningsramp. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-29, med bilagor. 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-13, § 80 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till vad kommunstyrelseförvaltningens 
anfört anse medborgarförslaget besvarad. 
 
Beslutet skickas till  
 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/småbåtsenheten  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 74 
 
Motion om att införa fri parkering och parkeringsskiva  
Dnr: LKS 2016-260 
 
Camilla Carlsson (L) har i en motion 2016-04-27 föreslagit att Lysekils kommun inför 
fri parkering och P-skiva året runt från och med sommaren 2016. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2016-04-27 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären  
Kommunstyrelsen 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 75 
 
Medborgarförslag om att införa pendelparkering i Dalskogen 
Dnr: LKS 2016-262 
 
Ett medborgarförslag har kommit in 2016-04-27 om att införa pendelparkering vid 
den f.d. Coop-fastigheten i Dalskogen, samt att denna ansluts till Västrafiks 
lokalbusslinje. 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2016-04-27 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Förslagställren  
Kommunstyrelsen 
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§ 76 
 
Motion om alternativ till väg 162 förbi sträckan Gåseberg - 
Häggvallsbacken 
Dnr: LKS 2016-271 
 
Wictoria Insulan (M) har i en motion 2016-04-28 föreslagit om alternativ väg 162 
förbi sträckan mellan Gåseberg och Häggvallsbacken utreds. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2016-04-28 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären  
Kommunstyrelsen 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 77 
 
Anmälningsärende 
 
Inga anmälningsärenden vid dagens sammanträde. 
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§ 78 
 
Avsägelse från uppdrag i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
ersättare i ledningsutskottet samt ersättare i fiskekommunerna 
Dnr:  LKS 2014-425, 2014-455 
 
Thomas Falk (LP) har i en skrivelse 2016-04-07 avsagt sig från uppdrag i kommunen, 
ordinarie i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, ersättare i kommunstyrelsens 
ledningsutskott samt ersättare i Fiskekommunerna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Thomas Falk. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelserna. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Länsstyrelsen för ny 
sammanräkning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Thomas Falk  
Länsstyrelsen 
Nämndsekreterarna/Troman 
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§ 79 
 
Avsägelse från uppdraget som ledamot i lönenämnden 
Dnr:  LKS 2014-455 
 
Ronny Hammargren (LP) har i en skrivelse 2016-04-07 avsagt sig uppdraget som 
ledamot i lönenämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Ronny Hammargren. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ronny Hammargren 
Lönenämnden  
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§ 80 
 
Avsägelse från uppdraget som ersättare i styrelsen i 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän  
Dnr:  LKS 2014-542 
 
Niklas Högberg (LP) har i en skrivelse 2016-04-19 avsagt sig uppdraget som ersättare 
i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Niklas Högberg. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Niklas Högberg 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
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§ 81 
 
Avsägelse från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden, Havets 
Hus AB, Rambo AB samt kommunfullmäktige 
Dnr: LKS 2014-455, 2014-542, 2014-425 
 
Jonas Lundbäck (KD) har i en skrivelse 2016-04-24 avsagt sig från sina uppdrag som 
ersättare i byggnadsnämnden, Havets Hus AB, Rambo AB samt ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Jonas Lundbäck. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till valberedningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Jonas Lundbäck 
Länsstyrelsen 
Havets Hus AB 
Rambo AB 
Valberedningen 
Nämndsekreterare/Troman 
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§ 82 
 
Avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden 
Dnr:  LKS 2014-455 
 
Bill Wallberg (S) har i en skrivelse 2016-04-27 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Bill Wallberg. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Bill Wallberg 
Nämndsekreterare/Troman 
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§ 83 
 
Fyllnadsval till kommunstyrelsen, lönenämnden, Räddningstjänsten Mitt 
Bohuslän och socialnämnden 
Dnr:  LKS 2014-455, 2014-542 
 
Fyllnadsval ska genomföras till kommunstyrelsen, lönenämnden, Räddningstjänsten 
Mitt Bohuslän och socialnämnden. 
 
Nominering 
 

Jeanette Janson (LP) nominerar följande personer: 

Catharina Hansson (LP) som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. 

Niklas Högberg (LP) som ordinarie ledamot i lönenämnden. 

Lars-Olof Stilgård (LP) som ersättare i Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. 
 

Klas-Göran Henriksson (S) nominerar följande personer: 

Elisabeth Larsson (KD) som ersättare i kommunstyrelsen. 

Richard Söderström (S) som ordinarie i socialnämnden och Stefan Jansson (S) 
som ersättare. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Catharina Hansson (LP) som ordinarie ledamot 
i kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Elisabeth Larsson (KD) som ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Niklas Högberg (LP) som ordinarie ledamot i 
lönenämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lars-Olof Stilgård (LP) som ersättare i 
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Richard Söderberg (S) som ordinarie i 
socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Stefan Jansson (S) som ersättare i 
socialnämnden. 
 
Beslutet skickas till 
 
Catharina Hansson 
Elisabeth Larsson 
Niklas Högberg 
Lars-Olof Stilgård 
Richard Söderberg 
Stefan Jansson 
Lönenämnden  
Nämndsekreterarna/Troman 


