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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 
  

 

Övriga närvarande: 

Jan Lasson, f.d. fastighetschef § 59 
Anita I Andersson, revisor 
Olle Krischansson, revisor §§ 59-63 
Christian Martins, adm. chef 
Josefin Kaldo, plan-, bygglov- och mätenhetschef § 60 
Malin Karlsson, planarkitekt § 60 
Marie-Louise Bergqvist, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen §§ 59-63 
Jerker Hansson, LEVA i Lysekil AB § 60 
Yngve Larsson, ledamot miljönämnden § 60 
Tom Govik, styrelseledamot LEVA i Lysekil AB § 60 
Peter Hemlin, ordförande i styrelsen LEVA i Lysekil AB § 60 
Bo Gustavsson, ledamot i byggnadsnämnden § 60  
Bo Göthesson, ordförande i byggnadsnämnden § 60 
Mikael Wennergren, vice ordförande byggnadsnämnden § 60 
Tove Karnstedt, Sweco § 60 
Anna Nilsson, Sweco § 60 
Johanna Torberntsson, Sweco § 60 
Magnus Andersson, ekonomichef § 64 
Liss-Lott Svendsen, kostchef § 62 
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§ 59 
 
Slutrapport Skolomstruktureringsprojekt - Information 
 
Före detta fastighetschefen redogör för skolomstruktureringsprojektet.  
 
Redovisningen är en sammanfattning över de ombyggnationer, nybyggnationer och 
försäljning som genomförts i arbetet med skolomstruktureringen som startade 2008 
fram till 2015.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 60 
 
VA-Plan - Information 
Dnr: LKS 2014-481 
 
Ett förslag till VA-plan har skickats ut på remiss bland annat till politiska 
organisationerna och styrelsen för LEVA i Lysekil AB. 
 
Konsultföretaget SWECO informerar om VA-planen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 61 
 
Information om miljönämndens verksamhet 
 
Ärendet utgår från dagens sammanträde.  
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§ 62 
 
Statusrapport kostverksamhet - Information 
Dnr: LKS  
 
Samhällsbyggnadschefen redogör för statusrapporten om kostverksamheten som 
Actea Consulting har tagit fram. 
 
Att jämföra verksamheten mot motsvarande kommuner har inte gått att genomföra 
då kostverksamheten rapporteras på olika sätt. Rapporten lyfter upp ett antal 
förbättringsområden som kommunen aktivt arbetar med.   
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 63 
 
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 förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 2015 års resultat - och balansräkning samt 
förvaltningsberättelse. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 64 
 
Årsrapport 2015 för kommunstyrelsens verksamheter 
Dnr: LKS 2016-068 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en årsrapport för 2015 för 
kommunstyrelsens egna verksamheter. 
 
Redovisningen bygger på det material som rapporterats i uppföljningssystemet 
Stratsys och detaljeringsgraden skiljer sig åt mellan enheterna. Förvaltningen ser det 
som ett utvecklingsområde under 2016 att åstadkomma en mer enhetlig utformning 
av de uppföljningsrapporter som lämnas till den politiska nivån. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-04, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner årsrapporten för 2015. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen   
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§ 65 
 
Samverkansavtal för gymnasieutbildning - Fritt sök inom Fyrbodal  
Dnr: LKS 2016-161 
 
Under 2015 har frågan om Fritt sök till gymnasieskolan inom Fyrbodals 
kommunalförbund utretts. Ett avtalsförslag har arbetats fram och alla kommuner har 
yttrat sig. Avtalsförslaget och Fyrbodals kommunalförbunds tjänsteskrivelse framgår 
av bilagan. 
 
Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund fattade 2015-11-19 följande beslut: 

• Direktionen beslutar att rekommendera medlemskommunerna att teckna på 
avtal om fritt sök i enlighet med förslaget. 

 
Kommunerna uppmanas att behandla och fatta beslut om att ingå avtal om fritt sök. 
 
Utbildningsnämnden har 2016-03-07 tagit del av förslaget och ställer sig bakom 
förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-30, med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till samverkansavtal för 
gymnasieutbildning – fritt sök inom Fyrbodal. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att teckna 
samverkansavtalet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Fyrbodals kommunalförbund 
Utbildningsnämnden för kännedom 
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§ 66 
 
Rambo AB – årsredovisning 2015 samt uppdrag till kommunens ombud 
på bolagets årsstämma 
Dnr: LKS 2016-181 
 
Rambo AB har upprättat årsredovisning för 2015. Lekmannarevisorerna har lämnat 
sin granskningsrapport 29 februari 2016 och den auktoriserade revisorn sin 
revisionsberättelse 25 februari 2016. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-30. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunens ombud på årsstämman att rösta 
för: 

1. Att godkänna och fastställa årsredovisningen för år 2015 med intagna resultat- 
och balansräkningar  

2. Att årets resultat disponeras enligt styrelsen förslag samt  

3. Att styrelsens ledamöter och VD beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2015  

 
Beslutet skickas till 
 
Christina Gustavsson, ombud 
Gert-Ove Forsberg, ombudsersättare 
Rambo AB 
  



 LYSEKILS KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 Kommunstyrelsen 2016-04-13 

  11 (25) 
 

 

  
        Justerare: Utdragsbestyrkande: 
  

 

§ 67 
 
Statusrapport för kostverksamheten 
Dnr: LKS 2015-390 
 
Under senare tid har många synpunkter och önskemål om förändringar framförts 
gällande kostverksamheten. För att kunna ta ställning till önskemål och få fakta för 
vidare beslut har konsultföretaget Actea fått uppdraget att ta fram en statusrapport 
för kostverksamheten med fokus på jämförelser med andra kommuner och 
avstämning av åtgärder från KPMG s rapport från 2009. Därefter ska nuvarande 
kostpolicy ses över och justeras. 
 
Att jämföra verksamheten mot likande kommuner går inte då kostverksamheterna 
uppenbart rapporteras på olika sätt. Rapporten lyfter upp ett antal 
förbättringsområden och dessa arbetar förvaltningen aktivt med.  
 
Ett antal förändringar har också genomförts för att få budget i balans 2015. 
En viktig del som lyfts upp och som förvaltningen ska se över är modellen för 
kostnadsfördelningen. Här är det viktigt att skapa förståelse för prisbilden men också 
att skapa drivkrafter hos såväl köpare som säljare till att påverka den gemensamma 
ekonomin för Lysekils kommun. 
 
Mot bakgrund av statusrapporten och förvaltningens egna förslag till utveckling av 
verksamheten kommer ett förslag till nya riktlinjer för kostverksamheten till 
kommunstyrelsen under 2016. Arbetet kommer att ske i dialog med berörda 
förvaltningar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-03, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällbyggnadsförvaltningen, kostenheten  
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§ 68 
 
VA-plan - Remiss  
Dnr: LKS 2013-310 
 

Ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan) är framtaget och skickas ut på 
remiss 2016-03-29 till 2016-04-25 till samtliga politiska partier, miljönämnden i 
mellersta Bohuslän, byggnadsnämnden samt LEVA i Lysekil ABs styrelse.  

VA-planen har, med hjälp av SWECO som konsult, tagits fram i ett samarbete mellan 
miljöenheten, LEVA i Lysekil AB och samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbetet med en 
strategiskt inriktad VA-planering har pågått sedan 2014. VA-planen har sin 
utgångspunkt i de tidigare utformade dokumenten VA-översikt och VA-policy, varav 
det sistnämnda dokumentet är politiskt förankrat.  

Målet med VA-planen är att förbättra möjligheten att fatta väl avvägda och långsiktigt 
strategiska beslut rörande vatten- och avloppsförsörjningen, samt att besluten blir 
motiverbara och transparenta. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-24, med bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällbyggnadsförvaltningen, planenheten 
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§ 69 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer till utskott, vice ordförande samt inom 
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmar på sammanträdet: 
 
Ledningsutskottets protokoll  
Kommunstyrelsens ordförande – nr 2-6/2016 
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 13 april 2016. 
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§ 70 
 
Anmälningsärenden 
 
Protokoll från Havsstaden Lysekils Utbildnings AB 2016-03-16 
 

Protokoll från LysekilsBostäder AB 2016-03-16 
 

Protokoll från Havets Hus AB 2016-02-16 
 

Protokoll från Havets Hus AB 2016-03-17 
 

Protokoll Från RAMBO AB 2016-02-25 
 

Protokoll från Samordningsförbundet Väst 2016-03-11 
 

Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götaland om bildandet av naturreservatet Kalven 
på Kornö i Lysekils kommun (LKS 2015-578) 
 

Information från Länsstyrelsen i Västra Götaland med anledning av bosättningslagen 
(LKS 2015-609) 
 

Granskning av verksamhetsstyrning Miljönämnden i mellersta Bohuslän  
(LKS 2016-145) 
 

Västtrafiks årsredovisning 2015 (LKS 2016-186) 
 

Meddelande om överenskommelse mellan staten och SKL; Vision e-hälsa 2025 (LKS 
2016-153) 
 

Protokollsutdrag från socialnämnden 2016-02-29, § 57 - Socialnämndens redovisning 
av kostnader avs. åtgärder/beslut rörande individärenden som inte kan verkställas 
inom egen verksamhet i kommunen (LKS 2016-144) 
 

Protokollsutdrag från socialnämnden 2016-02-29, § 54 - Information från 
socialnämnden om anlitande av konsulter inom individ- och familjeomsorgen (LKS 
2016-142) 
 

Protokollsutdrag från socialnämnden 2016-02-29, § 55 - Information från 
socialnämnden om placeringsbeslut enligt socialtjänstlagen – handläggningstid 
 

Protokollsutdrag från utbildningsförvaltningen 2016-03-07, § 18 – årsrapport 2015 
(LKS 2016-058) 
 

Protokollsutdrag från byggnadsnämnden 2016-03-07, § 18 – årsrapport 2015 (LKS 
2016-058) 
 

Protokollsutdrag § 58 från Regionalutvecklingsnämnden 2016-02-25 - Regionalt 
tillköp kollektivtrafik - Sommartrafik på Lysekilsbanan – (LKS 2016-173) 
 

Protokollsutdrag från miljönämnden i mellersta Bohuslän § 7 - 
Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2015 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
(LKS 2016-121) 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll  
13 april 2016. 
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§ 71 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande och kommunchef 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 
 

• Fast förbindelse över Gullmarn 
• Möte med näringslivscentrum 

• Kajen i Södra Hamnen 
 
Kommunchefen informerar om  
 

• Dom i överklagande om Gamla Idrottshallen 
• Påminnelse om workshopsarbete 14 april - Vision 

 
Kommunstyrelsen antecknar informationen. 
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§ 72 
 
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 förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna räddningsförbundets årsredovisning för 
år 2015. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för år 
2015 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 73 
 
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. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
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 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 74 
 
Förslag till miljöpolicy samt miljömål för Sotenäs, Munkedals och 
Lysekils kommuner  
Dnr: LKS 2015-506 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har 2016-02-24, § 9, föreslagit de tre 
samverkande kommunerna att dels anta ett förslag till ”Miljöledningssystem light” för 
det miljöstrategiska arbetet, dels anta ett förslag till ”Rutin för miljömålsarbetet”. I 
underlaget för miljönämndens beslut finns även förslag till gemensam miljöpolicy för 
de tre kommunerna samt förslag till miljömål. Målvärdena för de detaljerade 
miljömålen förutsätts sättas av respektive kommun utifrån rådande förutsättningar. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen meddelar miljönämnden att man ställer 
sig bakom förslaget till miljöpolicy samt de föreslagna miljömålen. Samtidigt föreslås 
förvaltningen få i uppdrag att arbeta in miljömålen inkl. målvärden som mål/uppdrag 
på fullmäktigenivå i förslaget till budget för 2017. På så sätt kan miljömålen fasas in i 
det arbetssätt som Lysekils nya styrmodell bygger på. 
 
De praktiska rutinerna för miljömålsarbetet anser förvaltningen bättre kan hanteras 
på tjänstemannanivå i samverkan mellan miljöenheten och 
kommunstyrelseförvaltningen i Lysekil. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-30, med bilagor. 
 
Yrkande 
 
Inge Löfgren (MP): Tilläggsyrkande att de av riksdagen och länsstyrelsens uppsatta 
miljömål antas av Lysekil. Arbetet med miljömålen bör intensifieras och 
konkretiseras sa att de nationella och regionala målen är genomförda så som tänkt till 
år 2020. Uppföljning bör ske årligen. 
 
Mats Karlsson (M): Bifall till förvaltningens förslag, avslag på Inge Löfgrens 
tilläggsyrkande. 
 
Lars Björneld (L): bifall till Mats Karlssons yrkande. 
 
Ronald Rombrant (LP): Lysekilspartiet bifaller Inge Löfgrens tilläggsyrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på förvaltningens förslag. 
 
Proposition på Inge Löfgrens m.fl. tilläggsyrkande mot Mats Karlsson m.fl. 
avslagsyrkande. 
 
Proposition  
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Ordförande ställer proposition på Inge Löfgrens m.fl. tilläggsyrkande mot Mats 
Karlsson m.fl. avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Mats Karlsson 
m.fl. avslagsyrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom miljönämndens förslag till miljömål för Sotenäs, 
Munkedals och Lysekils kommuner. 
 
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att arbeta in 
miljömålen med målvärden för Lysekils kommun i förslaget till budget för 2017.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa miljönämndens förslag till miljöpolicy för 
Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner. 
 
Reservation 
 
Inge Löfgren (MP) anmäler blank reservation. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 75 
 
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 förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 
  

 

§ 76 
 
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. 
 
Yrkande 
 
Yngve Berlin (K): att man anser medborgarförslaget besvarat. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Yngve Berlins yrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Yngve Berlins yrkande. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad socialnämnden och 
kommunstyrelsen anfört anse medborgarförslaget besvarad. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 
  

 

§ 77 
 
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 förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens 
utlåtande anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 
  

 

§ 78 
 
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 förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens 
utlåtande anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 
  

 

§ 79 
 
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 förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens 
utlåtande anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 80 
 
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 förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till vad kommunstyrelseförvaltningen 
anfört anse medborgarförslaget besvarad. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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