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Lokal: Stadshuset Lysekil 

Beslutande 
Ledamöter 

 
Ersättare 

Jan-Olof Johansson (S), ordf.  
Camilla Carlsson (L), ersätter 
Lars Björneld (L) §§ 38-49, 51-58 
Ronald Rombrant (LP), 2:e vice ordf. 
Christina Gustafson (S) 
Mats Karlsson (M) 
Christer Hammarqvist (C) 
Patrik Saving (LP), ersätter  
Thomas Falk (LP) 
Fredrik Häller (LP)  
Inge Löfgren (MP) 
Yngve Berlin (K) 
Christoffer Zakariasson (SD) 
Monica Andersson (C), ersätter  
Lars Björneld (L) § 50 

 

Dan Jagefeldt (S) 
Monica Andersson (C) §§38-49, 51-58 
Jessica Södergren (V) 
Sebastian Ahlqvist (SD) 
Katja Norén (MP) §§ 38-40 
 
 
 
Jäv 
Camilla Carlsson (L) § 50 

Tjänstemän 
 
Leif Schöndell, kommunchef 
Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare  
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Mari-Louise Dunert 
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Jan-Olof Johansson 
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Christina Gustafson 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

Övriga närvarande: 

Anneli Strand, facklig representant kommunal §§ 39-40 
Magnus Andersson, ekonomichef §§ 38-39 
Marie-Louise Bergqvist, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen §§ 38-41 
Sanna Lannesjö, integrationssamordnare § 38 
Renée Daun, projektledare § 38 
Michael Johansson, näringslivschef §§ 40-41 
Sara Chronvall, stadsträdgårdsmästare § 41 
Jeanette Almroth, mark- och exploateringsingenjör § 41 
Mats Carlsson, stadsbyggnadsarkitekt § 41 
Lars Andersson, exploatör § 41 
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§ 38 
 

Lägesinformation om flyktingmottagande - Information 
 
Kommunens samordnare för integrationsfrågor Sanna Lannesjö presenterar sig för 
kommunstyrelsen. 
 
Rene Daun, projektledare, lämnar en lägesinformation om flyktingmottagandet i 
kommunen.  
 
Kommunen har av Migrationsverket blivit anvisad att ta emot 65 ensamkommande 
barn. Med anledning av detta kommer före detta Färgareskolan att byggas om till 
boende med 12 platser, utöver de platser man har i dagsläget. 
 
Migrationsverket har tecknat avtal med två privata aktörer för asylboende, ett boende 
på Fridhem med totalt 112 platser samt Hotellet i Lysekil med 170 platser.  
 
Informations till allmänheten kommer att genomföras, den 9 mars kl. 18.00 på 
Oscars. Där kommer Migrationsverket att närvara tillsammans med tjänstemän för 
att informera om läget och vad skillnaden är mellan kommunens ansvar och 
Migrationsverket. 
Den 17 mars kommer information att lämnas till föreningslivet i kommunen, samt att 
man planerar ett frukostmöte för företagandeföreningen den 15 april. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 39 
 

Månadsrapport februari - information 
Dnr: LKS 2016-040 
 
Ekonomichefen Magnus Andersson lämnar muntlig redovisning av månadsrapport 
för februari 2017. Nulägesbilden är en positiv avvikelse mot budget på ca 8 mnkr. 
Man ska beakta att vissa projekt och större investeringar inte är påbörjade. 
 
Nämnd (mnkr) Budget ack Utfall ack Avv ack 

Kommunstyrelsen -16,7 -12,9 3,8 

Byggnadsnämnden -0,8 -0,9 -0,2 

IT-nämnden 0,0 -0,6 -0,6 

Utbildningsnämnden -53,5 -51,0 2,5 

Socialnämnden -58,3 -58,1 0,2 

Lönenämnden -0,5 -0,5 0,0 

Miljönämnden -0,4 0,0 0,4 

Finans 135,4 137,5 2,1 

Totalt     5,2 13,4 8,2 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 40 
 

Urban platsinnovation samverkan för attraktivare centralorter –
information 
Dnr: LKS 2015-424 
 
Näringslivschefen informerar om projekt Urban platsinnovation, samverkan för 
attraktivare centralorter.  
 
Sex kommuner ska samverka för att tillsammans hitta hållbara utvecklingsstrategier 
för attraktivare centralorter. Interreg Sverige-Norge har beviljat EU-medel till 
projektet ”Urban platsinnovation”. 
  
Projektet omfattar Strömstad kommun, Trollhättan Stad, Uddevalla kommun, Åmål 
kommun, Lysekils kommun, Högskolan Väst samt Fredrikstad kommune som är 
projektets norska partner. Lysekils kommun kommer att vara samordnande för 
arbetet. 
  
Syftet med ”Urban platsinnovation” är att få mer kunskap om hur centralorterna ska 
utvecklas för att kunna bli mer attraktiva för både invånare och besökare. Med 
kunskap som grund kan man göra strategiska och hållbara val när det gäller 
kommunernas utvecklingsplaner. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 41 
 

Södra Stockevik - information 
 
Exploatören, utvecklingsenheten och planenheten informerar om ärendet Södra 
Stockevik. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 42 
 
Omstart av detaljplanearbete för Fiskebäckskils centrum, Skaftö-
Fiskebäck 1:340 m fl 
Dnr: LKS 2011-091 
 
Kommunstyrelsen har 2009-06-17 lämnat planbesked för att upprätta detaljplan för 
Fiskebäckskils centrum, Skaftö-Fiskebäck 1:340 m fl. Syftet med planen är att 
åstadkomma ett attraktivt entréområde till Fiskebäckskil där både bostäder och 
servicefunktioner inryms. Planens intentioner stämmer väl överens med kommunens 
översiktsplan, ÖP06. Då detaljplan för Fiskebäckskils centrum, Skaftö-Fiskebäck 
1:340 m fl. innehåller bostäder längs infartsvägen till Fiskebäckskil så ska riktlinjer 
avseende buller följas. 
 
Beslut om planbesked för Fiskebäckskils centrum, Skaftö-Fiskebäck 1:340 m fl. togs 
före januari 2015. Det innebär att den nya bullerförordningen (SFS 2015:216) inte är 
tillämpbar i planarbetet. På inrådan av Länsstyrelsens i Västra Götalands län bör 
ovanstående detaljplan avslutas och påbörjas på nytt för att kunna tillämpa den nya 
bullerförordningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-19. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen avslutar detaljplanearbetet för Fiskebäckskils centrum, Skaftö-
Fiskebäck 1:340 m fl.  
 
Kommunstyrelsen påbörjar detaljplanearbetet för Fiskebäckskils centrum, Skaftö-
Fiskebäck 1:340 m fl enligt PBL 2010:900.  
 
Kommunstyrelsen ger planarbetet prioritet 2 i arbetsprogrammet för detaljplaner. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten 
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§ 43 
 
Utredning av konsekvenserna av en avveckling av Lysekils Stadshus AB m.m. 
Dnr: LKS 2016-095 
 
I samband med behandlingen av budget 2016 beslutade kommunfullmäktige ”att 
uppdra åt kommunstyrelsen att utreda konsekvenserna av en avveckling av Lysekils 
Stadshus AB senast 2016-12-31 samt att analysera och marknadsvärdera de tillgångar 
som finns i de företag som ägs eller delägs av Lysekils kommun”. 
 
Förvaltningens bedömning är att det krävs utomstående, opartisk expertis för att göra 
dessa utredningar. Det handlar alltså om att ta fram ett underlag för upphandling av 
sådana tjänster. Med hänsyn till övrigt utvecklingsarbete som pågår inom 
förvaltningen finns inte utrymme att ta sig an detta förrän i maj-juni med 
inriktningen att de upphandlade konsulterna kan genomföra utredningarna i 
september-oktober 2016. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-23. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens redovisning av planerade aktiviteter 
med anledning av kommunfullmäktiges beslut om utredning av Lysekils Stadshus AB 
samt analys och marknadsvärdering av bolagens tillgångar. 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 44 
 
Genomlysning av socialnämndens och kommunstyrelsens verksamheter 
Dnr: LKS 2016-096 
 
I samband med behandlingen av budget 2016 beslutade kommunfullmäktige ”att 
uppdra åt kommunstyrelsen att göra en genomlysning av socialnämndens respektive 
kommunstyrelsens verksamheter samt därefter föreslå förbättringsåtgärder när det 
gäller styrning, ledning och uppföljning”. 
 
Med anledning av detta har följande aktiviteter initierats: 

 Revidering av styrmodell för Lysekils kommun. 

 Analys av kostnaderna för insatser inom socialtjänsten enligt metoden 
Kostnad per brukare. 

 Översyn av organisationen för kommunstyrelsens verksamheter inom 
kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-23. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens redovisning av de aktiviteter som 
initierats med anledning av kommunfullmäktiges beslut om genomlysning 
socialnämndens och kommunstyrelsens verksamheter. 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Socialnämnden för kännedom 
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§ 45 
 
Svar på medborgarförslag om uppsättning av portal i backen ner mot 
Gamlestan 
Dnr: LKS 2012-075 
 
I ett medborgarförslag från 2012 har förslagsställarna gett förslag på att sätta upp en 
portal i backen ner till Gamlestan. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-29, § 49 att remittera ärendet till 
kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Ärendet var uppe på kommunstyrelsens sammanträde 2012-09-05, § 144 med förslag 
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kommunen inte hade 
ekonomiska resurser till att bekosta uppsättning och belysning. Kommunstyrelsen 
beslutade att återremittera ärendet för ytterligare utredning. 
 
Efter att ärendet återremitterades har denna portal kommit tillstånd utan 
kommunens medverkan. Kommunstyrelseförvaltningen har kontrollerat om bygglov 
fordras, men enligt stadsarkitekten krävs det inte bygglov för denna åtgärd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-01, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens 
utlåtande anse medborgarförslaget besvarad. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
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§ 46 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer till utskott, vice ordförande samt inom 
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmar på sammanträdet: 
 
Ledningsutskottets protokoll 2016-02-24 
Kommunstyrelsens ordförande – nr 1/2016 
Kommunchefens delegationer – nr  
Administrative chefens delegationer – nr  
Ekonomichef – nr  
Näringslivschefens delegationer – nr  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll den 9 mars 2016. 
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§ 47 
 
Anmälningsärenden 
 
Protokollsutdrag från VGR – svar på frågan om eventuellt delägarskap i Trollhättans-
Vänersborgs flygplats (LKS 2016-106) 
 
Protokollsutdrag från VGR – ansvarsfrihet samordningsförbunden för 
verksamhetsåret 2014  
 
Delegationen för unga till arbete - Redovisning av stadsbidrag (LKS 2015-329) 
 
Skrivelse från Havets hus AB – alternativa lösningar på parkeringsproblem  
(LKS 2016-089)  
 
Protokoll från Tillväxt norra Bohuslän 2016-02-01 
 
Protokollsutdrag från lönenämnden 2016-02-11 – Bokslut 2015 (LKS 2015-243) 
 
Protokollsutdrag från Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 2016-01-25 – nya 
frister för sotning (LKS 2016-062) 
 
Protokoll från Rambo AB 2016-02-12 
 
Protokoll från Lysekilsbostäder AB 2016-02-10 
 
Rapport från Boverket – handläggning av kommunernas handläggning  
(LKS 2016-046) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll  
9 mars 2016. 
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§ 48 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande och kommunchef 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerade om: 

 

 Mötet med hälso-och sjukvårdsnämnden angående Brastads vårdcentral 

 Kommunpolis i Lysekil  

 
Kommunstyrelsen antecknar informationen. 
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§ 49 
 
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 

 
Yrkande 
 
Ronald Rombrant (LP) och Yngve Berlin (K): bifall till förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ”Styrmodell för Lysekils 
kommun” enligt bilaga till förvaltningens tjänsteskrivelse 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 50 
 
Regler för uppvaktning och avtackning av medarbetare och 
förtroendevalda 
Dnr: LKS 2016-081 
 
Camilla Carlsson (L), anmäler jäv. 
 
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. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
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 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 51 
 
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 förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till utvecklingsenhetens utlåtande anse 
medborgarförslaget besvarad. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 52 
 
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.  
 
Sedan motionen skickades in har två interpellationer ställts till dåvarande 
kommunalråd 2011-02-24 och 2011-11-30, vilka är besvarade. 
 

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 förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens 
utlåtande anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 53 
 
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 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens 
utlåtande anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommunfullmäktige 
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§ 54 
 
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 förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens 
utlåtande anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommunfullmäktige 
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§ 55 
 
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 förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens 
utlåtande anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommunfullmäktige 
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§ 56 
 
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 förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens 
utlåtande anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till 

 
Kommunfullmäktige 
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§ 57 
 
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 
 
Yrkande 
 
Christina Gustafson (S), Mats Karlsson (M), Camilla Carlsson (L), Christer 
Hammarqvist (C), Christoffer Zakariasson (SD), Yngve Berlin (K): bifall till 
förvaltningens förslag. 
 
Ronald Rombrant (LP): återremiss på ärendet. 
 
Inge Löfgren (MP): avslag på förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Ronald Rombrants yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet 
idag. 
 
Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag, proposition på: 
 
Christina Gustafsons m.fl. yrkande om bifall till förvaltningens förslag mot Inge 
Löfgrens yrkande om avslag. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants yrkande om återremiss mot att 
avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 
 
Omröstning begärs: 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag 
 
Nej-röst för återremiss 
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Omröstningsresultat  
 
Med 7 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. 
 

Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S X   

Camilla Carlsson, tjg. ers L X   

Ronald Rombrant LP  X  

Christina Gustafson S X   

Mats Karlsson M X   

Christer Hammarqvist C X   

Fredrik Häller LP  X  

Patrik Saving, tjg.ers LP  X  

Inge Löfgren MP  X  

Yngve Berlin K X   

Christoffer Zakariasson SD X   

Summa  7 4  

 
Fortsatt proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Christina Gustafsons m.fl. yrkande om bifall till 
förvaltningens förslag mot Inge Löfgrens yrkande om avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs: 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag.  
 
Nej-röst för Inge Löfgrens yrkande på avslag 
 
Omröstningsresultat  
 
Med 7 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla förvaltningens 
förslag. 
 

Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S X   

Camilla Carlsson, tjg.ers L X   

Ronald Rombrant LP  X  

Christina Gustafson S X   

Mats Karlsson M X   

Christer Hammarqvist C X   

Fredrik Häller LP  X  
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Patrik Saving, tjg.ers LP  X  

Inge Löfgren MP  X  

Yngve Berlin K X   

Christoffer Zakariasson SD X   

Summa  7 4  

  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till exploateringsavtal avseende detaljplan för 
Södra Stockevik Grönskult 1:42 m.fl. Skaftö Lysekils kommun. 
 
Reservation 
 
Inge Löfgren (MP), anmäler blank reservation. 
Ronald Rombrant (LP), anmäler skriftlig reservation. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 58 
 
Detaljplan för södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl. Skaftö, Lysekils 
kommun - beslut om godkännande 
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 § 114. 
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.  
 
Under sammanträdet informerar handläggarna om att en revidering av plankartan är 
gjord. Plankartan är upprättad 2016-01-14, och justering av bestämmelsen om 
slutbesked i plankartan är att ”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.” 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-17, med bilagor. 
 
Yrkande 
 
Inge Löfgren (MP): avslag på förvaltningens förslag. 
 
Mats Karlsson (M), Christer Hammarqvist (C), Christina Gustafson (S), Camilla 
Carlsson (L), Christoffer Zakariasson (SD): bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ronald Rombrant (LP): återremiss på ärendet. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Ronald Rombrants yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet 
idag. 
 
Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag, proposition på: 
 
Mats Karlssons m.fl. yrkande om bifall till förvaltningens förslag mot Inge Löfgrens 
yrkande om avslag.  
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Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants yrkande om återremiss mot att 
avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 
 
Omröstning begärs: 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag 
 
Nej-röst för återremiss 
 
Omröstningsresultat  
 
Med 7 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. 
 

Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S X   

Camilla Carlsson, tjg. ers L X   

Ronald Rombrant LP  X  

Christina Gustafson S X   

Mats Karlsson M X   

Christer Hammarqvist C X   

Fredrik Häller LP  X  

Patrik Saving, tjg.ers LP  X  

Inge Löfgren MP  X  

Yngve Berlin K X   

Christoffer Zakariasson SD X   

Summa  7 4  

 
Fortsatt proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Mats Karlsson m.fl. yrkande om bifall till 
förvaltningens förslag mot Inge Löfgrens yrkande om avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs: 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag.  
 
Nej-röst för Inge Löfgrens yrkande på avslag 
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Omröstningsresultat  
 
Med 7 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla förvaltningens 
förslag. 
 

Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S X   

Camilla Carlsson, tjg.ers L X   

Ronald Rombrant LP  X  

Christina Gustafson S X   

Mats Karlsson M X   

Christer Hammarqvist C X   

Fredrik Häller LP  X  

Patrik Saving, tjg.ers LP  X  

Inge Löfgren MP  X  

Yngve Berlin K X   

Christoffer Zakariasson SD X   

Summa  7 4  

 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplan för Södra Stockevik, upprättad 
2016-01-14, och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 
§ Plan- och bygglagen (2010:900), med följande justering av bestämmelsen om 
slutbesked i plankartan: ”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.” 
 
Reservation 
 
Inge Löfgren (MP), anmäler blank reservation. 
Ronald Rombrant (LP), anmäler skriftlig reservation. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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