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  ANSLAGSBEVIS: 
 
Nämnd: Kommunfullmäktige  Förvaringsplats: Kommunledningskontoret 

Sammanträdesdatum: 2016-11-24 Justeringsdatum: 2016-12-01 

Anslagsdatum: 2016-12-01 Anslagets nedtagande: 2016-12-23 

Bevis om tillkännagivande av justering: ……………………………………… 
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Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus 

Beslutande  
 

Se sid 2. 
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Leif Schöndell, kommunchef 
Lennart Olsson,  
förvaltningschef utbildning § 173 
Mari-Louise Dunert, sekreterare 
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Mari-Louise Dunert 

Ordförande: 
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Sven-Gunnar Gunnarsson §§ 173-186, 188-195 
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Richard Åkerman § 187 
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………………………………………………………. 
Christina Gustafson 

 
 
 

………………………………………………………. 
Fredrik Häller 

  
 
  



  2 (26) 
 
BESLUTANDE: 

Ledamöter 
 
Jan-Olof Johansson (S) 
Christina Gustafson (S) 
Klas-Göran Henriksson (S) 
Maria Forsberg (S) 
Anette Björmander (S) 
Anders C Nilsson (S) 
Siw Lycke (C) 
Ann-Charlotte Strömwall (L) 
Lars Björneld (L) 
Yngve Larsson (L), ersätter Camilla Carlsson (L) 
Håkan Smedja (V), kom 17.40 
Marthin Hermansson (V)  
Yngve Berlin (K) 
Britt-Marie Kjellgren (K) 
Ronald Rombrant (LP) 
Jeanette Janson (LP) 
Ann-Britt Jarnedal (LP) 
Lars-Olof Stilgård (LP)  
Fredrik Häller (LP)  
Anders Friberg (LP), ersätter Patrik Saving (LP) 
Fredrik Lundqvist (LP)  
Elisabeth Larsson (KD), ersätter Roger Svensson (KD)  
Katja Norén (MP) 
Inge Löfgren (MP) 
Christoffer Zakariasson (SD) 
Sebastian Ahlqvist (SD) 
Caroline Hogander (SD) 
Mats Karlsson (M) 
Richard Åkerman (M) 
Sven-Gunnar Gunnarsson (S)  

 

 
 
Vid uppropet var, av 31 utsedda kommunfullmäktige, 29 ordinarie ledamöter, 3 ersättare och 
2 frånvarande. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 173 
 

Information av förvaltningschef för utbildning 
 
Förvaltningschef för utbildning, Lennart Olsson informerar om skolinspektionens 
granskning som gjordes under våren 2016. Förvaltningschefen redogör också för hur 
man tänker arbeta med de brister som framkom vid inspektionen. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 174 
 
Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap  
Dnr: LKS 2016-644 
 
Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap är en plan som kommunen är 
skyldig att ta fram för varje mandatperiod. Detta enligt en överenskommelse mellan 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB). Då Lysekils kommun inte har någon motsvarande plan upprättad 
eller antagen har denna plan tagits fram i enlighet med överenskommelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-17, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-11-02, § 188 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner Lysekils kommuns plan för arbete med 
krisberedskap. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder och bolag 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 175 
 
Förlängning av ramavtal för planläggning och exploatering av 
Utsiktsberget  
Dnr: LKS 2011-131 
 
Kommunen tecknade tillsammans med PEAB Sverige AB 2012-03-13 ett ramavtal för 
planläggning och exploatering av området söder om Kristinebergsvägen, del av fastigheten 
Skaftö-Fiskebäck 1:6, Lysekils kommun, området som nu kallas Utsiktsberget. Ramavtalet 
reglerar förutsättningar för planläggning och exploatering under tiden planarbetet pågår 
och kommer att leda till att ett exploateringsavtal tecknas mellan parterna.  
 

Enligt den ursprungliga överenskommelsen skulle ramavtalet upphöra om detaljplanen 
inte blivit antagen av kommunfullmäktige senast 2014-12-31. Genom tillägg till ramavtalet 
har denna tidpunkt sedan flyttats fram, senast genom beslut i kommunfullmäktige 2015-
12-17, § 137. Tidpunkten för beslut om detaljplanen sattes då till senast 2016-12-31. 
 

Beslutsunderlag 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-26, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-11-02, § 189 
 

Yrkande 
 

Inge Löfgren (MP): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 

Lars Björneld (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Inge Löfgrens 
förslag. 
 

Håkan Smedja (V): Bifall till Inge Löfgrens förslag. 
 

Propositionsordning 
 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. 
 

Proposition på Inge Löfgrens m.fl. avslagsyrkande mot Lars Björnelds förslag. 
 

Proposition 
 

Ordförande ställer proposition på Inge Löfgrens m.fl. avslagsyrkande mot Lars 
Björnelds förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Lars Björnelds 
förslag. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag på tillägg till ramavtal för 
planläggning och exploatering av området söder om Kristinebergsvägen, del av 
Skaftö-Fiskebäckskil, Lysekils kommun. Tillägget innebär att giltighetstiden för 
ramavtalet flyttas fram till 2017-12-31. 
 

Reservation 
 

Inge Löfgren (MP) anmäler skriftlig reservation. 
 

Beslutet skickas till  
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen (f.v.b)  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 176 
 
Svar på medborgarförslag om att göra fisket säsongsbundet på 
kommunens anläggning/flytbryggan i Norra hamnen 
Dnr: LKS 2016-520 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-09-29, § 136 anmäldes ett 
medborgarförslag om att göra fisket säsongsbundet på kommunens anläggning, 
flytbryggan i Norra hamnen.  
 
Fullmäktige godkände ordförandes åtgärd att remittera medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 
 
Vid kommunstyrelsens extra sammanträde 2016-07-28, § 118 som handlade om 
regler avseende fiske från strandpromenaden och bryggor i Norra hamnen, beslutade 
kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till revideringar 
av kommunala styrdokument som omfattar reglering av aktiviteter samt skyltning vid 
kajer och bryggor. Kommunchefen fick även uppdrag att utreda vilka åtgärder som 
bör vidtas för att skapa en trygg miljö vid kajer, strandpromenader och bryggor. 
 
Dessa uppdrag ska vara färdigställa i tid för att kunna tillämpas inför sommaren 2017. 
 
Vid översynen av kommunala styrdokument och vilka åtgärder som bör vidtas vid 
fiske i Norra hamnen kommer medborgarförslaget att beaktas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-11, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-11-02, § 190. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till vad kommunstyrelseförvaltningen 
anfört anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren (inkl. handling) 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 177 
 
Svar på medborgarförslag om förbudsskyltarna i Norra hamnen 
Dnr: LKS 2016-500 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-09-29, § 136 anmäldes ett 
medborgarförslag om att göra fisket säsongsbundet på kommunens anläggning, 
flytbryggan i Norra hamnen.  
 
Fullmäktige godkände ordförandes åtgärd att remittera medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 
 
Vid kommunstyrelsens extra sammanträde 2016-07-28, § 118 som handlade om 
regler avseende fiske från strandpromenaden och bryggor i Norra hamnen, beslutade 
kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till revideringar 
av kommunala styrdokument som omfattar reglering av aktiviteter samt skyltning vid 
kajer och bryggor. Kommunchefen fick även uppdrag att utreda vilka åtgärder som 
bör vidtas för att skapa en trygg miljö vid kajer, strandpromenader och bryggor. 
 
Dessa uppdrag ska vara färdigställa i tid för att kunna tillämpas inför sommaren 2017. 
 
Vid översynen av kommunala styrdokument och vilka åtgärder som bör vidtas vid 
fiske i Norra hamnen kommer medborgarförslaget att beaktas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-11, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-11-02, § 191 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till vad kommunstyrelseförvaltningen 
anfört anse medborgarförslaget besvarat. 

 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren (inkl. handling) 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 178 
 
Svar på medborgarförslag om cykelhjälmar till alla under 15 år   
Dnr: LKS 2005-109 
 
Ett medborgarförslag inkom 2005-03-03 om att kommunen skulle sponsra med 
cykelhjälmar till alla under 15 år. Kommunfullmäktige remitterade förslaget till 
kommunstyrelsen och bildningsnämnden. 
 
Dåvarande bildningskontoret var i kontakt med förslagsställarna och vid träffen 
enades man om att rikta in sig på en målgrupp, alla elever i årskurs 4, 2005 rörde det 
sig om ca 170 elever. Bildningskontoret var även i kontakt med ett försäkringsbolag 
samt folkhälsorådet, där man skulle få stöd. Bildningsnämnden ställde sig bakom 
dåvarande förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2005-05-31, § 61. 
Vad som har hänt därefter har vi inom förvaltningen ingen kännedom om.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen beklagar att ingen på förvaltningen tidigare har skickat 
ärendet vidare till kommunstyrelsen. 11 års handläggning för ett medborgarförslag är 
helt oacceptabelt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-11, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-11-02, § 192 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställarna 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 179 
 
Motion om att utveckla formerna för medborgarförslag 
Dnr:  LKS 2016-726 

 
Patrik Saving (LP) har i en motion 2016-11-01 föreslagit att inför e-förslag där 
medborgare själva lämnar förslag via hemsidan och sedan själva söker signaturer för 
sitt förslag. När man har fått 25 signaturer så startar kommunen behandlingen av 
förslaget. Hela processen ska gå att följa via hemsidan för att skapa transparens. 
Förslaget ersätts med dagens system för medborgarförslag. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2016-11-01 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 180 
 
Medborgarförslag att göra kommunen mer tillgänglig för besökare, 
företagare och turister  
Dnr: LKS 2016-729 
 
Ett medborgarförslag har kommit in 2016-11-02 om att göra kommunen mer 
tillgänglig för besökare, företagare och turister.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2016-11-02 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen, inkl. förslag 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 181 
 
Medborgarförslag att Lysekils kommun väljer att gå med i samverkande 
sjukvård 
Dnr: LKS 2016-730 
 
Ett medborgarförslag har kommit in 2016-11-03 om att kommunen ansluter sig till 
samverkande sjukvård som finns i Västra Götalandsregionen.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till 
socialnämnden för besvarande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2016-11-03 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Förslagsställaren 
Socialnämnden, inkl. förslag 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 182 
 
Medborgarförslag att man ser över möjligheten till andra farthinder vid 
Valbogatan 
Dnr: LKS 2016-731 
 
Ett medborgarförslag har kommit in 2016-11-03 om att se över möjligheten till andra 
farthinder vid Valbogatan, från Lysekils vårdcentral till brandstationen. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2016-11-03 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen, inkl. förslag 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 183 
 
Medborgarförslag att se över odlingslotterna vid Dalskogen samt hur 
man hanterar arrendena 
Dnr: LKS 2016-768 
 
Ett medborgarförslag har kommit in 2016-11-18 om att se över odlingslotterna vid 
Dalskogen samt hur man hanterar arrendena.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2016-11-18 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen, inkl. förslag 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 184 
 
Motion om utredning för att underlätta för delårsboende att bli 
helårsboende 
Dnr: LKS 2016-771 
 
Ronald Rombrant (LP) har i en motion 2016-11-16 föreslagit att kommunstyrelsen ges 
i uppdrag att utreda förutsättningarna för att få delårsboende att bli helårsboende. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2016-11-16 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunstyrelsen, inkl. motion 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 185 
 
Motion om process för välkomnande av nya kommuninvånare  
Dnr: LKS 2016-772 
 
Ronald Rombrant (LP) har i en motion 2016-11-16 föreslagit att kommunstyrelsen ges 
i uppdrag att ta fram en process för välkomnande av nya kommuninvånare.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2016-11-16 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunstyrelsen, inkl. motion 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 186 
 
Motion om heltid som norm 
Dnr: LKS 2016-757 
 
Marthin Hermansson, Lisbeth Lindström och Håkan Smedja, vänsterpartiet har i en 
motion 2016-11-14 föreslagit att alla kommunalt anställda ska ha anställningsbevis på 
heltid, att de som önskar ska kunna gå ner i arbetstid. Nya tjänster som utlyses i 
kommunen ska vara heltid, men det ska vara möjligt att gå ner i tid.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2016-11-14 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunstyrelsen, inkl. motion 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 187 
 
Interpellation om kommunfullmäktiges ordförande avser att följa 
gällande arbetsordning 
Dnr: LKS 2016-769 
 
Ronald Rombrant (LP) har i en interpellation 2016-11-16 ställt följande fråga till 
kommunfullmäktiges ordförande Sven-Gunnar Gunnarsson (S): 
 

 I den del i kommunfullmäktiges arbetsordning som beskriver presidiets 
arbetsuppgifter: avser du att följa arbetsordningen eller kommer du att ta 
initiativ till att arbetsordningen förändras? 

 
Kommunfullmäktiges ordförande Sven-Gunnar Gunnarsson (S) lämnar följande 
svar: 
 
Jag har självfallet för avsikt att följa den arbetsordning som gäller tills annat 
beslutats.  
 
Det finns dock anledning att generellt se över arbetsordningen, t.ex. gällande 
presidiets arbetsuppgift att två gånger årligen sammanträffa med presidierna, 
nämnderna samt kommunalförbunden, då detta riskera att leda till dubbelarbete och 
otydlighet gentemot kommunstyrelsens uppsiktsansvar. Enligt SKL finns inget 
specifikt lagkrav att fullmäktige åläggs denna arbetsuppgift. Kommunfullmäktige 
leder ytterst kommunen medan presidiets primära arbetsuppgift är att förbereda och 
leda kommunfullmäktiges sammanträden”.   
 
Ronald Rombrant tackar för svaret.  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 188 
 
Fråga till socialnämndens ordförande angående utbetalningar från 
kooperativa hyresrättsföreningens Lysekils omsorgsbostäder till 
riksbyggen 
Dnr: LKS 2016-770 
 
Ronald Rombrant (LP) har i en fråga 2016-11-16 ställt följande fråga till 
socialnämndens ordförande Maria Forsberg (S): 
 
Maria Forsberg, i dina roller, inte minst i din roll som ledamot i föreningens styrelse, 
har du rimligtvis rätt att begära ut uppgifter hur mycket Kooperativa 
hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder har utbetalat till Riksbyggen och vad 
dessa utbetalningar har använts till. Undertecknad vill ta del av detta för åren 2014, 
2015 och 2016 (2016 till dags dato).  
Avser du att för min, skattebetalarnas, kommuninvånarnas och de boendes skull 
begära ut dessa uppgifter? 
 
 
Socialnämndens ordförande lämnar ett muntligt svar. 
 
Ronald Rombrant framför att han inte får svar på sin fråga, och i samförstånd med 
socialnämndens ordförande föreslår att ärendet återkommer vid nästa 
kommunfullmäktige. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner att ärendet återkommer vid nästa 
fullmäktigesammanträde.  
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§ 189 
 
Anmälningsärende 
 
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende: 
 
Dom från förvaltningsrätten 2016-11-07, gällande fullmäktiges beslut 28 januari 2016, 
§§ 16-29. Förvaltningsrätten upphäver de överklagande besluten. (LKS 2015-569) 

Ordförande meddelar att ärendet kommer att beredas till nästa sammanträde. 
 
Beslut från kammarrätten 2016-11-02, gällande överklagat beslut i förvaltningsrätten 
om förlängning av ramavtal för Utsiktsberget. Kammarrätten meddelar inte 
prövningstillstånd, förvaltningsrättens avgörande står därför fast. (LKS 2011-131) 
 
Protokoll från länsstyrelsen Västra Götalands Län, inspektion enligt 19 kap 17 § 
föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen. (LKS 2016-745) 
 
Ordförande för kristdemokraterna, Elisabeth Larsson lämnar en skrivelse på 
sammanträdet 2016-11-24 angående förvaltningsrättens dom 2016-11-07 gällande 
kommunfullmäktiges beslut 28 januari 2016. (LKS 2016-800) 
 
Ordförande informerade om kommande ärenden till kommunfullmäktige den  
15 december. 
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§ 190 
 
Avsägelse som ledamot i socialnämnden 
Dnr:  LKS 2014-455 
 
Pierre Holgersson (SD) har i en skrivelse 2016-11-23 avsagt sig uppdraget som 
ledamot i socialnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Pierre Holgersson 2016-11-23. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Pierre Holgersson  
Personalenheten 
Nämndsekreterarna/Troman 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 191 
 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunrevisionen   
Dnr: LKS 2014-455 
 
Lennart Nilsson (KD) har i en skrivelse 2016-11-23 avsagt sig uppdraget som ledamot 
i kommunrevisionen från och med 2016-12-31. 
 
Kristdemokraternas ordförande meddelar på sammanträdet att de inte har någon från 
sitt parti som de kan nominera. Ärendet övergår till valberedningen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Lennart Nilsson 2016-11-23. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från och med 2016-12-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till valberedningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Lennart Nilsson 
Valberedningen 
Nämndsekreterarna/Troman 
Personalenheten  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 192 
 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden   
Dnr: LKS 2014-455 
 
Maria Lundbom (LP) har i en skrivelse 2016-11-24 avsagt sig uppdraget som ersättare 
i socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Maria Lundbom 2016-11-24. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Maria Lundbom 
Nämndsekreterarna/Troman 
Personalenheten  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 193 
 
Fyllnadsval till socialnämnden 
Dnr:  LKS 2014-455 
 
Fyllnadsval som ledamot och ersättare i socialnämnden ska genomföras. 
 
Nominering 
 

Christoffer Zakariasson (SD) nominerar: 

AnnaCarin Maisa (SD) som ledamot i socialnämnden. 

 
Klas-Göran Henriksson (S) nominerar: 

Bernt Ortner (S) som ersättare i socialnämnden. 

 
Jeanette Janson (LP) nominerar: 

Jesper Aneröd (LP) som ersättare i socialnämnden. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Annacarin Maisa (SD) som ledamot, och  
Bernt Ortner (S) och Jesper Aneröd (LP) som ersättare i socialnämnden. 
 
Beslutet skickas till 
 
Annacarin Maisa  
Bernt Ortner 
Jesper Aneröd 
Nämndsekreterarna/Troman 
Personalenheten 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 194 
 
Fyllnadsval som ersättare i Rambo AB 
Dnr:  LKS 2014-542 
 
Fyllnadsval som ersättare i styrelsen för Rambo AB ska genomföras. 
 
Nominering 
 

Richard Åkerman (M) nominerar: 

Lars Setterberg (M) som ersättare i styrelsen för Rambo AB 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lars Setterberg (M) som ersättare i styrelsen för 
Rambo AB. 
 
Beslutet skickas till 
 
Lars Setterberg  
Rambo AB 
Nämndsekreterarna/Troman 
Personalenheten 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 195 
 
Fyllnadsval till Bohuskustens Vattenvårdsförbund och Gullmarsfjordens 
naturvårdsområde 
Dnr:  LKS 2014-542 
 
Fyllnadsval som ledamot till Bohuskustens Vattenvårdsförbund och Gullmarsfjordens 
naturvårdsområde ska genomföras. 
 
Nominering 
 

Lars Björneld (L) nominerar: 

Lars-Åke Olsson (L) som ledamot till Bohuskustens Vattenvårdsförbund och 
Gullmarsfjordens naturvårdsområde. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lars-Åke Olsson (L) som ledamot till 
Bohuskustens Vattenvårdsförbund och Gullmarsfjordens naturvårdsområde. 
 
Beslutet skickas till 
 
Lars-Åke Olsson  
Bohuskustens Vattenvårdsförbund 
Gullmarsfjordens naturvårdsområde  
Nämndsekreterarna/Troman 
Personalenheten 
 
 


