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  ANSLAGSBEVIS: 
 
Nämnd: Kommunfullmäktige  Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2018-10-18 Justeringsdatum: 2018-10-31 

Anslagsdatum: 2018-10-31 Anslagets nedtagande: 2018-11-22 

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

Sammanträdestid: 2018-10-18 Kl. 17.30-19.00 
Ajournering 17.35-17.40 
 

Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus 

Beslutande  
 

Se sid 2. 
 
Tjänstemän:  
 
Christian Martins, t.f. kommundirektör  
Eva-Marie Magnusson, ekonomichef § 7 
Mari-Louise Dunert, sekreterare 
 
 

 
 

Övriga 
 

Micael Pehrson, kommunrevisionen § 6 
 

 

 
Paragrafer: 
 

 
 
1-14 

Sekreterare: 
 
 

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

Ordförande: 
 
 

………………………………………………………. 
Ann-Charlotte Strömwall §§ 1-3 
 
……………………………………………………….. 
Klas-Göran Henriksson §§ 4-14 
 

Justerare: 
 
 

………………………………………………………. 
Jan-Olof Johansson 

 
 
 

………………………………………………………. 
Jeanette Janson 
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BESLUTANDE: 

Ledamöter 
 
Jan-Olof Johansson (S) 
Christina Gustafson (S) 
Ricard Söderberg (S) 
Siw Linnér (S) 
Klas-Göran Henriksson (S)  
Per-Olof Gustafsson (S), ersätter Margareta Carlsson (S) 
Anders C Nilsson (S) 
Anders Söfting (S), ersätter Roger Siverbrant (S) 
Monica Andersson (C) 
Siw Lycke (C), ersätter Fredrik Christensson (C) 
Håkan Kindstedt (L) 
Ann-Charlotte Strömwall (L)  
Ulf Hanstål (M) 
Krister Samuelsson (M) 
Wictoria Insulan (M) 
Maria Granberg (MP) 
Jeanette Janson (LP) 
Ronald Rombrant (LP) 
Ronny Hammargren (LP) 
Per Tengberg (LP), ersätter Bo Gustafsson (LP) 
Annette Calner (LP) 
Gert-Over Forsberg (LP) 
Fredrik Häller (LP)  
Håkan Smedja (V)  
Lina Säll (V) 
Per-Gunnar Ahlström (K), ersätter Yngve Berlin (K) 
Britt-Marie Kjellgren (K) 
Christoffer Zakariasson (SD) 
Daniel Arvidsson (SD) 
Magnus Elisson (SD) 
Tommy Westman (SD) 
  
 

 
 
 
 

 
Vid uppropet var av 31 utsedda kommunfullmäktige, 26 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 1 
 

Val av kommunfullmäktiges ordförande  
Dnr: LKS 2018-571 
 
Nomineringar 
 
Anders C Nilsson (S) föreslår Klas-Göran Henriksson (S) som kommunfullmäktiges 
ordförande under mandatperioden 2018-2022. 
 
Ordföranden förklarar, nomineringen avslutad. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige utser Klas-Göran Henriksson (S) till ordförande i 
kommunfullmäktige under mandatperioden 2018-2022. 
 
Beslutet skickas till 
 
Klas-Göran Henriksson  
Löneenheten 
Nämndsekreteraren 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 2 
 
Val av kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande   
Dnr: LKS 2018-571 
 
Nomineringar 
 
Anders C Nilsson (S) föreslår Siv Linnér (S) som kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande under mandatperioden 2018-2022. 
 
Ordföranden förklarar, nomineringen avslutad. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige utser Siv Linnér till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 
under mandatperioden 2018-2022. 
 
Beslutet skickas till 
 
Siv Linnér  
Löneenheten 
Nämndsekreteraren 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 3 
 
Val av kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande   
Dnr: LKS 2018-571 
 
Nominering 
 
Ronald Rombrant (LP) föreslår Gert-Ove Forsberg (LP) som 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige under mandatperioden 2018-2022. 
 
Ordföranden förklarar, nomineringen avslutad. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige utser Gert-Ove Forsberg (LP) till 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige under mandatperioden 2018-2022. 
 
Beslutet skickas till 
 
Gert-Ove Forsberg 
Löneenheten 
Nämndsekreteraren 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 4 
 
Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i 
kommunfullmäktiges valberedning 
Dnr: LKS 2018-571 
 

Nominering av ordinarie ledamöter till valberedningen, samt ordförande och 
vice ordförande: 
 

Jan-Olof Johansson (S), föreslår Anders C Nilsson för socialdemokraterna och tillika 
ordförande i valberedningen samt Margareta Carlsson, socialdemokraterna. 
 

Ronald Rombrant (LP), föreslår Gert-Ove Forsberg för Lysekilspartiet, och tillika vice 
ordförande samt Camilla Carlsson, Lysekilspartiet. 
 

Christoffer Zakariasson (SD), föreslår Daniel Arvidson för Sverigedemokraterna.  
 

Wictoria Insulan (M), föreslår Ulf Hanstål för moderaterna. 
 

Håkan Smedja (V), föreslår Marthin Hermansson för vänsterpartiet. 
 

Britt-Marie Kjellgren (K), föreslår Per-Gunnar Ahlström för kommunistiska partiet. 
 

Monica Andersson (C), föreslår Christina Rörvall-Dahlberg för centerpartiet. 
 

Ann-Charlotte Strömwall (L), föreslår Britt-Marie Didriksson Burcher för liberalerna. 
 

Maria Granberg (MP), föreslår Maria Granberg för miljöpartiet de gröna. 
 
Ordföranden meddelar, att nomineringen av de ordinarie ledamöterna är avslutad.  
 
Nominering av ersättare till valberedningen: 
 
Jan-Olof Johansson (S), föreslår Per-Olof Gustafsson och Christina Gustafson för 
socialdemokraterna. 
 

Ronald Rombrant (LP), föreslår Bo Gustafsson och Lena Hammargren för 
Lysekilspartiet. 
 

Christoffer Zakariasson (SD), föreslår Christoffer Zakariasson för 
Sverigedemokraterna.  
 

Wictoria Insulan (M), föreslår Krister Samuelsson för moderaterna. 
 

Håkan Smedja (V), föreslår Lina Säll för vänsterpartiet. 
 

Britt-Marie Kjellgren (K), föreslår Stig Berlin för kommunistiska partiet. 
 

Monica Andersson (C), föreslår Siw Lycke för centerpartiet. 
 

Ann-Charlotte Strömwall (L), föreslår Yngve Larsson för liberalerna. 
 

Maria Granberg (MP), föreslår Inge Löfgren för miljöpartiet de gröna. 
 
Ordföranden meddelar, att nomineringen av ersättare är avslutad.   
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter, ersättare, ordförande samt 
vice ordförande i valberedningen under mandatperioden 2018-2022: 
 
Ordinarie ledamöter: 
 
Anders C Nilsson (S), ordförande 
Gert-Owe Forsberg (LP), vice ordförande 
Margareta Carlsson (S) 
Camilla Carlsson (LP) 
Daniel Arvidsson (SD) 
Ulf Hanstål (M) 
Christina Rörvall Dahlberg (C) 
Britt-Marie Didriksson Burcher (L) 
Maria Granberg (MP) 
Marthin Hermansson (V) 
Per-Gunnar Ahlström (K) 
 
Ersättare 
 
Per-Olof Gustafsson (S) 
Christina Gustafson (S) 
Bo Gustafsson (LP) 
Lena Hammargren (LP) 
Christoffer Zakariasson (SD) 
Krister Samuelsson (M) 
Lina Säll (MP) 
Stig Berlin (K) 
Siw Lycke (C) 
Yngve Larsson (L) 
Inge Löfgren (MP) 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga valda 
Löneenheten 
Nämndsekreteraren 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 5 
 
Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige  
Dnr: LKS 2018-571 
 
Annie Pettersson (S) har i en skrivelse, avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige entledigar Annie Petersson (S) från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige.  
 
Ärendet lämnas till länsstyrelsen för ny röstsammanräkning. 
 
Beslutet skickas till 
 
Annie Pettersson 
Länsstyrelsen 
Löneenheten 
Nämndsekreteraren 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 6 
 
Utlåtande från revisorerna avseende delårsrapport per 31 augusti 2018  
Dnr: LKS 2018-574 
 
Kommunens revisorer har i enlighet med kommunallagen och god revisionssed 
översiktligt granskat Lysekils kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2018. 
 
Revisorernas uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är rättvisande och 
är förenlig med de av fullmäktiges beslutande mål för ekonomi och verksamhet som 
är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 
 
Revisionsrapporten från PwC bifogas som på kommunens revisorers uppdrag har 
granskat kommunens delårsrapport. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunens revisorers utlåtande 2018-10-09 
PwC granskning av delårsrapport 2018-10-09 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige tar del av revisorernas utlåtande avseende delårsrapport  
per 31 augusti 2018. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunens revisorer 
PwC 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 7 
 
Uppföljningsrapport 3 2018 
Dnr: LKS 2018-196 
 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 3 per 31 augusti 
2018. Rapporten omfattar även nämnder, styrelse och bolag, vilka har lämnat en 
sammanfattande redogörelse för verksamheten, ekonomi och åtgärder för budget i 
balans. 
 
Kommunens resultat uppgår till 22,3 mnkr för perioden, vilket är en förbättring med 
5,3 mnkr jämfört med samma period 2017. Det budgeterade resultatet till och med 
augusti är 14,8 mnkr, vilket betyder att den positiva budgetavvikelsen är 7,5 mnkr. Då 
ska man notera att här ingår 12,3 mnkr i reavinst vid försäljning av aktier i Rambo 
AB. 
 
Som det framgår av rapporten slutar prognosen för 2018 på 41,1 mnkr, vilket är 27,0 
mnkr bättre än budgetens resultat på 14,1 mnkr. Det är budget för vissa gemensamma 
kostnader och intäkter som har en positiv avvikelse. 
 
Nämnderna redovisar sammantaget en negativ prognos och en stor del är 
socialnämndens del. Det är därför av största vikt att socialnämnden genomför den 
handlingsplan med åtgärder motsvarande 10,0 mnkr, vilka har inarbetats i prognosen 
som ligger på -9,1 mnkr för helåret. 
 
Verksamheternas sammanlagda nettokostnader ökar i snabbare takt än 
skatteintäkterna i jämförelse med samma period föregående år. Nettokostnadens 
andel av skatteintäkterna är 99,1 procent jämfört med 97,7 procent föregående år. Det 
är viktigt att utvecklingen av nettokostnaden harmonierar med skatteintäkternas 
utveckling. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-03, § 139 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-25 
Uppföljningsrapport 3 2018 Lysekils kommun 
 
Yrkande 
 
Per-Gunnar Ahlström (K): Avslag på 2:a punkten i kommunstyrelsens förslag,  
”att kommunfullmäktige uppmanar nämnderna att vara återhållsamma samt vidta 
åtgärder för att uppnå budgetbalans vid årets slut”. 
 
Jan-Olof Johansson (S) och Jeanette Janson (LP): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på kommunstyrelsens förslag att godkänna uppföljningsrapport 3. 
 
Proposition på kommunstyrelsens förslag att uppmana nämnderna att vara 
återhållsamma samt vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans vid årets slut mot  
Per-Gunnar Ahlströms förslag till avslag. 
 
Proposition på kommunstyrelsens förslag att socialnämndens prognostiserade 
underskott på 9,1 mnkr inte ska täckas genom fler åtgärder utöver de som redan 
beslutats utan finansieras genom överskott för övriga nämnder och gemensamma 
verksamhetskostnader. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att godkänna 
uppföljningsrapport 3 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att uppmana nämnderna 
att vara återhållsamma samt vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans vid årets slut 
mot Per-Gunnar Ahlströms förslag till avslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att socialnämndens 
prognostiserade underskott på 9,1 mnkr inte ska täckas genom fler åtgärder utöver de 
som redan beslutats utan finansieras genom överskott för övriga nämnder och 
gemensamma verksamhetskostnader och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner Uppföljningsrapport 3 2018. 
 
Kommunfullmäktige uppmanar nämnderna att vara återhållsamma samt vidta 
åtgärder för att uppnå budgetbalans vid årets slut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens prognostiserade underskott på  
9,1 mnkr inte ska täckas genom fler åtgärder utöver de som redan beslutats utan 
finansieras genom överskott för övriga nämnder och gemensamma verksamhets-
kostnader. 
 
Reservation 
 
Per-Gunnar Ahlström (K) anmäler skriftlig reservation. 
 
Beslutet skickas till  
 
Samtliga nämnder och styrelser 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 8 
 
Sammanträdeskalender för kommunfullmäktige 2019 
Dnr: LKS 2018-542 
 
Kommunstyrelseförvaltningens har tagit fram förslag till sammanträdeskalender för 
kommunfullmäktige 2019. 
 
13 februari 
13 mars 
17 april 
15 maj 
12 juni (kl. 15.00, budget) 
18 september 
23 oktober 
20 november 
11 december 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-03, § 140 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-20 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till 2019 års sammanträdeskalender. 
 
Beslutet skickas till  
 
Samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 
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§ 9 
 
Svar på motion om mikroplaster och ökad undervisningstid om hållbar 
konsumtion 
Dnr: LKS 2016-316 
 
Centerpartiet föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska besluta om att ge  
LEVA i Lysekil AB i uppdrag ta fram förslag för att kommunens reningsverk ska 
använda teknik som renar från läkemedelsrester och mikroplaster. Man föreslår också 
att öka undervisning i skolorna om hållbar konsumtion, såsom miljöhänsyn, etisk 
märkning, kemikaliekunskap och återvinning. 
 

Kommunen har tre avloppsreningsverk och det är LEVA i Lysekil AB som hanterar 
hela kedjan – från att råvattnet hämtas i vattentäkten till att avloppsvattnet renats 
och lämnats tillbaka till havet. LEVA i Lysekil AB bevakar branschutvecklingen inom 
området och följer gällande riktlinjer och krav som tillsynsmyndigheterna ställer som 
villkor för sin verksamhet. LEVA i Lysekil AB föreslå därför att avvakta de centrala 
myndigheternas och branschorganisationens kommande riktlinjer och åtgärdsförslag, 
innan beslut tas om stora investeringar med avseende på mikroplaster och 
läkemedelsrester för kommunens tre avloppsreningsverk. 
 

Utbildningsnämnden behandlade 2016-12-07 den av kommunstyrelsen utsända 
remissen och beslutade då att motionen anses besvarad med hänvisning till 
förvaltningens synpunkter. Motivering var att en utökning av undervisningstiden inte 
kan ske utan förändring i den fastställda timplanen men det motionärerna efterfrågar 
finns redan centralt i undervisningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll från kommunstyrelsen 2018-10-03, § 141 
Motion 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-05-26, § 91 
Remissvar från LEVA i Lysekil AB 
Remissvar från Utbildningsnämnden 
 
Yrkande  
 
Monica Andersson (C): Återremiss av ärendet.  
 

Att barn tidigt blir nyfikna och får kunskap är jätteviktigt men svar om utökad 
undervisningstid är inte motionens syfte. 
 

Att LEVA i Lysekil AB påvisar att de har planer klara som möter upp kommande 
lagkrav eller att man väljer ligga i framkant och steget före. 
 
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ulf Hanstål (M), Ricard Söderberg (S), Håkan Smedja (V), Ann-Charlotte Strömwall (L), 
Jeanette Janson (LP), Maria Granberg (MP): Bifall till Monica Anderssons återremiss-
förslag. 
 
Christina Gustafson (S): Återremiss av ärendet för att LEVA i Lysekil AB ska utreda så 
att vi säkrar att rena från läkemedelsrester och microplaster. 
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Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Monica Anderssons m.fl. förslag om återremiss mot att avgöra 
ärendet idag.  
 
Om ärendet ska avgöras idag, proposition på kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Monica Anderssons m.fl. förslag om återremiss 
mot att avgöra ärendet idag, och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
återremittera ärendet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet i enlighet med  
Monica Anderssons och Christina Gustafsons yrkanden. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionärerna 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden  
LEVA i Lysekil AB 
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§ 10 
 
Motion om hundrastgård i Brastad 
Dnr:  LKS 2018-556 
 
Christoffer Zakariasson (SD) har i en motion föreslagit om en hundrastgård i Brastad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2018-09-27 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären  
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (inkl. motion) 
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§ 11 
 
Motion om idrottshall/träningshall för barn och ungdomar i Lysekil 
Dnr:  LKS 2018-555 
 
Magnus Elisson (SD) har i en motion föreslagit att se över möjligheterna om att bygga 
en hall där barn/ungdomar kan träna olika idrotter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2018-09-27 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och 
utbildningsnämnden. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären  
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
Utbildningsnämnden (inkl. motion) 
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§ 12 
 
Motion om ny spetsgymnasielinje med fokus på hållbart och cirkulär 
ekonomi 
Dnr:  LKS 2018-557 
 
Magnus Elisson (SD) har i en motion föreslagit att kommunen satsar på en ny 
spetsutbildning för gymnasiet med fokus på hållbart och cirkulär ekonomi. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2018-09-27 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och 
utbildningsnämnden. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären  
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
Utbildningsnämnden (inkl. motion) 
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§ 13 
 
Motion om multiarena i Brodalen  
Dnr:  LKS 2018-558 
 
Magnus Elisson (SD) har i en motion föreslagit att kommunen satsar på en mindre 
multiarena i Brodalen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2018-09-27 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären  
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (inkl. motion) 
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§ 14 
 
Anmälningsärende 
 
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende i protokoll 2018-10-18: 
 

 Protokoll från länsstyrelsen – Slutlig rösträkning och mandatfördelning  
(LKS 2018-571) 

 Beslut från länsstyrelsen i Västra Götalands län – Gode män vid 
lantmäteriförrättningar (LKS 2018-582) 

 

 


