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BESLUTANDE: 

Ledamöter 
 
Jan-Olof Johansson (S) 
Christina Gustafson (S) 
Maria Forsberg (S) 
Anette Björmander (S) 
Anders C Nilsson (S) 
Siw Lycke (C) 
Ann-Charlotte Strömwall (FP) 
Lars Björneld (FP) 
Camilla Carlsson (FP) 
Jessica Södergren (V) 
Yngve Berlin (K) 
Jeanette Jansson (LP) 
Ronald Rombrant (LP) 
Annbritt Jarnedal (LP) 
Thomas Falk (LP) 
Fredrik Häller (LP) 
Ulrika Häller Lundbäck (KD) 
Inge Löfgren (MP) 
Kent Enhov (SD) 
Christoffer Zakariasson (SD) 
Håkan Johansson (SD) 
Mats Karlsson (M) 
Cheyenne Röckner (M) 
Richard Åkerman (M) 
Sven-Gunnar Gunnarsson (S)  

Ersättare 
 
Siv Linnér (S) 
Håkan Smedja (V) 
Per-Gunnar Ahlström (K) 
Thomas Andreasson (LP) 
Lars-Olof Stilgård (LP) 
Linda Svanberg (MP) 
 

  
  
 
Vid uppropet var av 31 utsedda kommunfullmäktige, 25 ordinarie ledamöter och  
6 ersättare närvarande. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 94 
 
UTLÅTANDE AVSEENDE DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2015  
Dnr:  LKS 2015-305 
 
Kommunens revisorer har i enlighet med kommunallagen och god revisionssed 
översiktligt granskat Lysekils kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2015. 
 
Revisorernas uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är rättvisande och 
är förenlig med de av fullmäktiges beslutande målen för ekonomi och verksamhet som 
är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunens revisorers utlåtande 2015-10-20 
PwC granskning av delårsrapport 2015-10-20 
 
Yrkande 
 
Ronald Rombrant (LP): tilläggsyrkande att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att i den nya styr- och ledningsmodellen inkludera hur 
den så kallade uppsiktsplikten ska utföras. 
 
Propositionsordning 
 
Proposition på liggande förslag, att kommunfullmäktige tar del av revisorernas 
utlåtande avseende delårsrapport per den 31 augusti 2015. 
 
Proposition på Ronald Rombrants tilläggsyrkande. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag att kommunfullmäktige tar del av 
revisorernas utlåtande avseende delårsrapport per den 31 augusti 2015 och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants tilläggsyrkande och finner att 
komunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige tar del av revisorernas utlåtande avseende delårsrapport  
per 31 augusti 2015. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i den nya styr- 
och ledningsmodellen inkludera hur den så kallade uppsiktsplikten ska utföras. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen (inkl. beslutsunderlag) 
Ekonomienheten (inkl. beslutsunderlag) 
Socialnämnden (inkl. beslutsunderlag) 
Utbildningsnämnden (inkl. beslutsunderlag) 
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§ 95 
 
DELÅRSRAPPORT 31 AUGUSTI 2015 
Dnr: LKS 2015-305 
 
Kommunen redovisar för årets första åtta månader ett resultat på 6,9 mnkr. 
Motsvarande period föregående går uppgick till 14,8 mnkr. 
 
För helåret 2015 prognostiseras ett resultat på 22,0 mnkr. Detta kan jämföras med ett 
budgeterat resultat på 22,4 mnkr. Således en negativ budgetavvikelse på 0,4 mnkr. 
 
De båda större nämnderna socialnämnden och utbildningsnämnden prognostiserar 
båda negativa avvikelser mot sina budgetar på 15,0 mnkr respektive 1,4 mnkr. 
Kommunstyrelsen prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 2,8 mnkr medan 
övriga mindre nämnder förutser endast mindre avvikelser. 
 
Mot bakgrund av de obalanser i verksamheternas utfall per 31 augusti samt prognos 
för helåret som framgår av delårsrapporten så kommer kommunstyrelsen att initiera 
dialoger med nämndernas presidier. Syftet är att med utgångspunkt i 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt diskutera resultatet för 2015 och vilka åtgärder som 
planeras för att på sikt komma i balans. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2015-09-28, med bilaga 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-07, § 134 
 
Yrkande 
 
Ronald Rombrant (LP), Richard Åkerman (M), Ulrika Häller Lundbäck (KD), 
Christina Gustafsson (S), Mats Karlsson (M), Lars Björneld (FP), Siw Lycke (C) och 
Jan-Olof Johansson (S): bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Yngve Berlin (S): avslag på kommunstyrelsens tredje förslag, att socialnämnden får i 
uppdrag att utarbeta förslag på åtgärder inklusive konsekvensbeskrivning med 
inriktning att närma sig budget i balans. Återrapport ska ske till kommunstyrelsens 
sammanträde i december. 
 
Håkan Smedja (V): bifall till Yngve Berlins yrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Yngve Berlins m.fl. avslagsyrkande på kommunstyrelsens tredje 
förslag mot kommunstyrelsens tredje förslag, att socialnämnden får i uppdrag att 
utarbeta förslag på åtgärder inklusive konsekvensbeskrivning med inriktning att 
närma sig budget i balans. Återrapport ska ske till kommunstyrelsens sammanträde i 
december. 
 
Proposition på kommunstyrelsens förslag att uppmana nämnder och styrelser att 
under resterande del av året vidta åtgärder för att minska befarade underskott. 
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Proposition på kommunstyrelsens förslag att godkänna delårsrapporten per den 31 
augusti 2015.  
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Yngve Berlins m.fl. avslagsyrkande mot 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige besluter enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om att uppmana 
nämnder och styrelser att under resterande del av året vidta åtgärder för att minska 
befarade underskott och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om att godkänna 
delårsrapporten per den 31 augusti 2015 och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per den 31 augusti 2015. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppmana nämnder och styrelser att under 
resterande del av året vidta åtgärder för att minska befarade underskott. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden får i uppdrag att utarbeta förslag på 
åtgärder inklusive konsekvensbeskrivning med inriktning att närma sig budget i 
balans. Återrapport ska ske till kommunstyrelsens sammanträde i december. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
IT-nämnden 
Ekonomienheten  
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§ 96 
 
FÖRSLAG TILL REVIDERADE LOKALA AVFALLSFÖRESKRIFTELSER 
Dnr:  LKS 2015-060 
 
Enligt miljöbalken ska det finnas för varje kommun en renhållningsordning som ska 
innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en 
avfallsplan.  
 
Gällande avfallsföreskrifter för Lysekils kommun antogs av kommunfullmäktige år 
2008. En revidering gjordes därefter 2009 i samband med införande av en 
abonnemangsform med separat matavfallsinsamling. 
 
Sedan dess har mycket hänt på avfallsområdet i Sverige, bland annat reviderades den 
nationella avfallsförordningen 2011, vilket gör att de lokala avfallsföreskrifterna 
behöver uppdateras. Nuvarande insamlingssystem med hämtning av hushållsavfall i 
säck uppfyller inte nuvarande krav på bra arbetsmiljö för renhållningsarbetarna i 
Lysekil. Insamlingssystemet behöver därför förändras. 
 
Under perioden oktober 2013 till oktober 2014 har ett nytt insamlingssystem för 
hushållsavfallet från en- och tvåbostadshus, så kallad ”Hemsortering med 
fyrfackskärl” testats med gott resultat i ca 500 villahushåll runt om i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 

Rambo AB tjänsteskrivelse 2015-09-15 med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-07, § 136 
 
Yrkande 
 
Inge Löfgren (MP), Yngve Berlin (K) och Lars Björneld (FP): bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfyllmäktige beslutar att anta förslag till Lokala Avfallsföreskrifter för 
Lysekils kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo i uppdrag att införa det nya 
insamlingssystem som föreskrifterna anger. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen i dialog med Rambo, ges i 
uppdrag att en utvärdering av det nya insamlingssystemet genomförs när systemet 
varit i drift, och att denna utvärdering genomförs av en oberoende part samt att 
återrapportering görs till kommunstyrelsen senast 2019-12-31. Utvärderingen ska 
bekostas av Rambo. 
 
Beslutet skickas till 
 
Rambo AB 
Kommunstyrelsen 
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§ 97 
 
FÖRSLAG TILL RENHÅLLNINGSTAXA FÖR LYSEKILS KOMMUN 
Dnr: LKS 2015-466 
 
Giltig renhållningstaxa för Lysekils kommun antogs av kommunfullmäktige år 2009 i 
samband med införande av en abonnemangsform med separat matavfallsinsamling 
samt reviderades med en sänkning från 2011 för abonnemang med separat 
matavfallsinsamling. Taxan har sedan dess varit oförändrad. 
 
I samband med nya avfallsföreskrifter, med förbättring av arbetsmiljö, möjlighet till 
fastighetsnära insamling, mm, förändras förutsättningarna i så stor omfattning att 
nuvarande taxa behöver förändras med både taxekonstruktion och priser. 
 
Nytt för Lysekil blir att abonnemangsavgiften föreslås delas upp på en grundavgift och 
en hämtningsavgift på sätt som rekommenderas av branschorganisationen Avfall 
Sverige.  
 
Grundavgift utgör betalning för drift och underhåll av kommunens återvinnings-
centraler samt arrendekostnad, hantering och behandling av hushållens farliga avfall, 
planerings- och utvecklingsarbete, administration, information samt andra kostnader 
av mer övergripande karaktär. 
 
Hämtningsavgift utgör betalning för hämtnings- och behandlingskostnader. 
Grundavgiften gäller för varje kategori av hushåll; helårsboende, fritidsboende, 
boende i flerfamiljshus osv. Hämtningsavgiften kan däremot variera utifrån valt 
abonnemang. 
 
Beslutsunderlag 
 

Rambo AB tjänsteskrivelse 2015-09-15 med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-07, § 137 
 
Yrkande 
 
Inge Löfgren (MP): bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen Renhållningstaxa för Lysekils 
kommun. 
 

Kommunfullmäktige beslutar att Renhållningstaxan börjar gälla från och med  
2016-01-01, med tillämpning av övergångsbestämmelser för nya abonnemangsformer 
och hämtningsintervall (25 – 26 §§; 43 §) enligt Avfallsföreskrifterna, för etappvis 
införande för ett nytt insamlingssystem i ett geografiskt område i taget, tills nytt 
insamlingssystem införts i hela kommunen 
 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo rätt till att en gång per år justera taxan 
med Avfallsindex A12:1MD. 
 
Beslutet skickas till 
 

Rambo AB 
Kommunstyrelsen  
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§ 98 
 
REVIDERAD INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA 
HÄNDELSER 
Dnr:  LKS 2015-429 
 
En informationsplan vid extraordinära händelser är framtagen och godkänd av 
kommunfullmäktige 2013-06-27 § 88. 
Under 2015 har organisationen för kriskommunikationsarbetet förändrats och 
informationsplanen har därför reviderats för att anpassas till den nya organisationen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-14. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-07, § 146 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner reviderad informationsplan vid extraordinära 
händelser.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Kommunikatör 
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§ 99 
 
FÖRSLAG TILL SAMMANTRÄDESKALENDER 2016 
Dnr: LKS 2015-448 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdeskalender för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 2016 enligt nedan: 
 

Kommunstyrelsen 
(onsdagar kl. 9.00, om inget 

annat anges i kallelsen) 

Kommunfullmäktige 
(torsdagar kl. 17.30, om inget 

annat anges i kallelsen) 

13 januari 28 januari 

10 februari 25 februari 

9 mars 31 mars 

13 april 28 april 

11 maj 26 maj 

1 juni 
22 juni  

(OBS onsdag kl. 13.00) 

31 augusti  

14 september 29 september 

12 oktober 27 oktober 

2 november 24 november 

30 november 15 december 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-22. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-07, § 147 
 
Yrkande 
 
Ronald Rombrant (LP): bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdeskalendern för 
kommunfullmäktige för år 2016. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 100 
 
SVAR PÅ MOTION OM ATT RUSTA UPP VÅRA OFFENTLIGA 
BADPLATSER 
Dnr: LKS 2012-275 
 
Torbjörn Stensson har i en motion 2012-07-17 föreslagit att kommunens offentliga 
badplatser ska rustas upp. Kommunfullmäktige remitterade ärendet till 
bildningsnämnden samt kommunstyrelsen. 
 
De offentliga badplatserna i Lysekils kommun har sedan motionen skrevs tillkommit 
fastighetsenhetens driftansvar.  
 
Kommunen arbetar kontinuerligt och systematiskt med att ersätta gammal utrustning 
med ny och planlägger kommande upprustningar under hösten för nästkommande 
säsong. Det kan gälla nya badbryggor såväl som nya trappor. Orsakerna till byten kan 
vara allmänt slitage men även att tillfredsställa nya säkerhetskrav som kommer från 
olika regelverk, samt att försöka möta allmänhetens önskemål om förbättringar. 
 
Inom ramen för driftbudget ligger mindre reparationer av utrustningar med egen 
personal samt säkerhetsöversyn och avfallshantering. 
För större insatser och reparationer räcker inte driftbudgeten utan här behöver 
förvaltningen äska pengar för speciella satsningar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2012-07-17 
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-08-30, § 136 
Bildningsnämndens protokoll 2012-10-23, § 92 med bilaga 
Fastighetsenhetens tjänsteskrivelse 2015-09-15 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-07, § 148 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till vad fastighetsenheten anfört anse 
motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till 
 
Motionären (inkl. tjänsteskrivelsen) 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 101 
 
SVAR PÅ MOTION OM ATT CCA-IMPREGNERAT VIRKE TAS BORT FRÅN 
KOMMUNENS LEKPLATSER   
Dnr: LKS 2014-408 
 
Ann-Charlotte Strömwall (FP) har i en motion 2014-09-24 förslagit att CCA-
impregnerat virke tas bort från kommunens lekparker, förskole- och skolgårdar. 
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till kommunstyrelsen. 
 
I kommunens parker och på förskole- och skolgårdar pågår ett ständigt arbete med att 
ta bort gammalt material.  
 
Fastighetsenheten ersätter kontinuerligt och systematiskt allt gammalt material där 
man kan misstänka att kreosot finns. Kartläggning är gjord och en handlingsplan är 
skriven för de kommande renoveringarna vilka ofta samkörs med det planerade 
underhållet av gårdar/upprustning och nya lekredskap. 
 
Fastighetsenhetens mål är att rensa bort allt CCA-behandlat material inom en två-
årsperiod. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2014-09-24 
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-09-25, § 110 
Fastighetsenhetens tjänsteskrivelse 2015-09-15 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-07, § 149 
 
Yrkande 
 
Ann-Charlotte Strömwall (FP): återremiss för att få svar på när allt CCA-impregnerat 
virke är borta från kommunens samtliga lekplatser. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Ann-Charlotte Strömwalls återremissyrkande mot att avgöra ärendet 
idag. 
 
Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag, proposition på 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Ann-Charlotte Strömwalls återremissyrkande mot 
att avgöra ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet 
idag. 
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Omröstnings begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag 
 
Nej-röst för återremiss 
 
Omröstningsresultat 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 3 ja-röster och 28 nej-röster att bifalla 
återremissyrkande. (se omröstningsbilaga)  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att få svar på när allt CCA-
impregnerat virke är borta från kommunens samtliga lekplatser. 
 
Beslutet skickas till 
 
Motionären 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Fastighetsenheten 
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 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
 

JA      NEJ    AVST 

S Jan-Olof Johansson X  X  
S Christina Gustafson X  X  
S Klas-Göran Henriksson       Siw Linnér X  X  
S Maria Forsberg X  X  
S Anette Björmander X  X  
S Anders C Nilsson X  X  
C Siw Lycke X  X  

FP Ann-Charlotte Strömwall X  X  
FP Lars Björneld X  X  
FP Camilla Carlsson X  X  
V Jessica Södergren X  X  
V Marthin Hermansson    Marthin Hermansson X  X  
K Yngve Berlin X  X  
K Britt-Marie Kjellgren    Britt-Marie Kjellgren X  X  

LP Ronald Rombrant X  X  
LP  Jeanette Janson X  X  
LP AnnBritt Jarnedal X  X  
LP  Thomas Falk X  X  
LP Fredrik Häller X  X  
LP Patrik Saving     Thomas Andreasson X  X  
LP Fredrik Lundqvist    Lars-Olof Stilgård X  X  
KD Ulrika Häller Lundbäck X  X  
MP Katja Norén     Linda Svanberg X  X  
MP Inge Löfgren X  X  
SD Kenth Enhov X  X  
SD Christoffer Zakariasson X  X  
SD Håkan Johansson X  X  
M Mats Karlsson X X   
M Cheyenne Röckner X  X  
M Richard Åkerman X X   
S Sven-Gunnar Gunnarsson X X   
 3 28 
  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunfullmäktige 2015-10-29  14 (28) 

 

     
Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 102 
 
SVAR PÅ MOTION ANGÅENDE DIALOG MELLAN POLITIKER OCH 
BARN OCH UNGDOMAR  
Dnr: LKS 2012-362 
 
Anders C Nilsson (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har i motion 2012-09-27 
föreslagit att bildningsnämnden varje termin anordnar en dialogträff med barn och 
ungdomar. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen, 
kommunfullmäktiges presidium och bildningsnämnden. 
 
I Barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet har kommunfullmäktige 
preciserat ett uppdrag att skapa ett barn- och ungdomspolitiskt forum. Detta har nu 
lett fram till att det pågår ett arbete med att etablera både ett fysiskt och ett digitalt 
Ungdomsforum. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har behandlat motionen och ställer sig i nuläget 
bakom de former för ungas möjligheter till påverkan som utarbetats inom ramen för 
det Barn- och ungdomspolitiska programmet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2012-09-27 
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-10-25, § 168 
Bildningsnämndens protokoll 2012-12-04, § 106 med bilaga 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-18 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-07, § 150 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad kommunfullmäktiges 
presidium och kommunstyrelseförvaltningen anfört anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till 
 
Motionärerna (inkl. tjänsteskrivelsen) 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
 
  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunfullmäktige 2015-10-29  15 (28) 
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§ 103 
 
MOTION OM DEMOKRATI OCH FÖRTROENDEUTVECKLING 
Dnr: LKS 2014-524 
 
Fredrik Lundqvist (LP) och Liselotte Geary (LP) har i en motion föreslagit att en 
partiöverskridande beredning ska tillsättas som ska arbeta fram arbetsformer och 
arbetsbeskrivningar för kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges ordförande och 
presidium, kommunalråd och oppositionsråd.  
 
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen och till 
kommunfullmäktiges presidium. 
 
Under 4:e kvartalet 2014 behandlade och fattade kommunfullmäktige beslut om dels 
en reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige, dels ett reviderat reglemente för 
kommunstyrelsen. 
 

I kommunfullmäktiges arbetsordning beskrivs arbetsformeran för fullmäktige och 
dess presidium och ordförande. Den största förändringen vid den senaste revidering 
av denna arbetsordning var en precisering av presidiets uppdrag. 
 

I kommunstyrelsens reglemente beskrivs formerna för kommunstyrelsens arbete och 
där finns också en beskrivning av kommunstyrelsens ordförandes roll.  
 

Med hänvisning till innehållet i dessa två dokument och att en revidering har skett i 
närtid anser kommunstyrelseförvaltningen liksom fullmäktiges presidium att det f.n. 
inte finns behov av att skapa en beredning för dessa frågor. 
 

Beslutsunderlag 
 
Motion 2014-11-26 
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-27, § 32 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-18 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-07, § 151 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad kommunfullmäktiges 
presidium och kommunstyrelseförvaltningen anfört avslå motionen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Motionärerna (inkl. tjänsteskrivelsen) 
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§ 104 
 
MOTION OM ATT UTREDA MÖJLIGHETERNA TILL ATT INFÖRA ETT 
UNGDOMSFULLMÄKTIGE 
Dnr: LKS 2015-337 
 
Ulrika Häller Lundbäck (KD) har i en motion från 2015-06-22 föreslagit att införa ett 
ungdomsfullmäktige i Lysekils kommun. Kommunfullmäktige har remitterat 
motionen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges presidium. 
 
Frågan om ungdomars möjligheter att påverka och komma med förslag kring olika 
kommunala angelägenheter har på olika sätt aktualiserats vid flera tillfällen sedan 
lång tid tillbaka. Detta har också lett fram till att olika former för dialog prövats men 
under kortare perioder. 
 
Motionären lyfter också fram att ett ungdomsfullmäktige kan ses som en möjlighet att 
öka kunskapen om formerna för demokratiskt beslutsfattande och i förlängningen öka 
intresset hos ungdomar att senare i livet engagera sig i politiskt arbete. 
 
Under arbetet med projektet Barn och ungdomspolitiskt program har beslutats att 
arbeta för att etablera både ett fysiskt och ett digitalt Ungdomsforum. Inom den grupp 
som aktivt arbetat med denna del av programmet känner man att arbetet med ung 
påverkan redan är igång.  
 
Kommunfullmäktiges presidium har behandlat motionen och ställer sig i nuläget 
bakom de former för ungas möjligheter till påverkan som utarbetats inom ramen för 
det Barn- och ungdomspolitiska programmet och att detta får utvärderas inför 
kommande mandatperiod. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2015-06-22 
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-25, § 72 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-15 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-07, § 152 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad kommunstyrelse-
förvaltningen och kommunfullmäktiges presidium anfört anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till 
 
Motionären (inkl. tjänsteskrivelsen) 
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§ 105 
 
MOTION OM BESVÄRSRÄTT OCH JÄVSLIKNANDE SITUATIONER  
Dnr: LKS 2015-214 
 
Fredrik Lundqvist (LP) har i en motion 2015-05-06 lämnat förslag kring frågor om 
besvärsrätt och jävsliknande situationer – ett svar på minskat förtroende för politiken 
i Lysekil. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunfullmäktiges 
presidium och kommunstyrelsen. 
 

Reglerna om besvärsrätt, eller Laglighetsprövning som är kommunallagens beteckning, 
återfinns i 10 kap. i kommunallagen (KL). Reglerna om jäv återfinns i KL 5 kap. 20§ och 
i 6 kap. 24§. Föreskrifter om jäv i samband med revision finns i 9 kap. 4§. 
 

Det är angeläget att öka kunskapen om laglighetsprövningen hos både 
förtroendevalda och anställda samt också hos kommunmedborgarna. Utbildning 
kring gällande lagstiftning måste genomföras regelbundet och det kan övervägas om 
det vid vissa av dessa insatser är möjligt att bjuda in allmänheten. På kommunens 
hemsida under Politik och demokrati finns en beskrivning över 
laglighetsprövning/kommunalbesvär. Detta avsnitt ska aktualiseras och förtydligas. 
 

Lagstiftningen regler om jäv är så tydliga och detaljerade som är möjligt. 
Kommunallagens regler om jäv har inte gett kommunerna möjlighet att lokalt påverka 
eller utvidga jävsreglerna i arbetsordningar motsvarande. Det är upp till den enskilde 
förtroendevalde/anställde att i varje enskilt ärende utifrån lagstiftningen göra 
bedömningen om jäv föreligger eller inte. Jävsfrågan kan ju senare bli föremål för 
prövning i samband med att ett beslut laglighetsprövas. 
 
Beslutsunderlag 
 

Motion 2015-05-06 
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-05-21, § 42 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-21 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-07, § 153 
 
Yrkande 
 

Ronald Rombrant (LP): att återremittera ärendet för vidare handläggning 
 
Jan-Olof Johansson (S): bifall till Ronald Rombrants yrkande. 
 
Proposition 
 

Ordförande ställer proposition på Ronald Robrants m.fl. återremissyrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för vidare handläggning. 
 
Beslutet skickas till 
 

Motionären (inkl. tjänsteskrivelsen) 
Kommunstyrelsen 
  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunfullmäktige 2015-10-29  18 (28) 

 

     
Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 106 
 
MOTION OM ATT UTVECKLA MÖTESFORMERNA I 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  
Dnr:  LKS 2012-117 
 
Fredrik Christensson (C) har i motion 2012-03-28 föreslagit att en översyn sker av 
mötesformerna i kommunfullmäktige och i nämnderna. Kommunfullmäktige har 
remitterat motionen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges presidium. 
 
Vid sitt sammanträde 2012-06-27, § 105, beslutade kommunfullmäktige att 
återremittera ärendet för att behandla motionens förslag om att utveckla 
mötesformerna i fullmäktige och nämnderna. 
 
Frågan om mötesformerna är frågor som hanteras av fullmäktiges presidium och 
nämndernas presidier. Inom de ramverk som fullmäktiges arbetsordning och 
respektive reglementen anger har presidierna stor frihet att utforma och pröva 
mötesformer för sammanträdena. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2012-03-28 
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-03-29, § 53 
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2015-05-02, § 5 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-30, § 98 
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-06-27, § 105 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-21 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-07, § 154 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad kommunstyrelseförvaltningen 
anfört anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till 
 
Motionären (inkl. tjänsteskrivelsen) 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
IT-nämnden 
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§ 107 
 
MEDBORGARFÖRSLAG – PLANTERING AV TRÄD OCH BLOMMOR I 
BRASTADS CENTRUM 
Dnr: LKS 2015-476 
 
Ett medborgarförslag har kommit in 2015-10-14 om att plantera träd och blommor i 
Brastads centrum. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2015-10-14 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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§ 108 
 
MEDBORGARFÖRSLAG – RUSTA UPP GÅNG-OCH CYKELVÄG FRÅN 
TUNTORP, BRASTAD TILL STÅNGENÄSSKOLAN 
Dnr: LKS 2015-477 
 
Ett medborgarförslag har kommit in 2015-10-14 om att rusta upp gång- och cykelväg 
från Tuntorp Brastad till Stångenässkolan. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2015-10-14 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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§ 109 
 
MOTION ATT LYSEKILS KOMMUN OMGÅENDE TAR BESLUT OM ATT 
ANSLUTA SIG TILL SKL:S NÄTVERK MOT RASISM OCH 
DISKRIMINERING 
Dnr: LKS 2015-455 
 
Vänsterparitet i Lysekil, Marthin Hermansson, Jessica Söderström och Håkan Smedja 
har i en motion 2015-09-28 föreslagit att Lysekils kommun ansluter sig till SKL:s 
nätverk mot rasism och diskriminering. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2015-09-28 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Motionärerna 
Kommunstyrelsen 
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§ 110 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT REVIDERA LYSEKILS 
NÄRINGSLIVSSTRATEGI DEL 3  
Dnr: LKS 2015-493 
 
Ett medborgarförslag har kommit in 2015-10-23 om att revidera Lysekils 
näringslivstrategi, del 3, handlingsplanen. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2015-10-23 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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§ 111 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT OM ATT SÄTTA UPP GATUBELYSNING 
RUNT TRÖTEMYREN OCH ROTEMYREN  
Dnr: LKS 2015-510 
 
Ett medborgarförslag har kommit in 2015-10-29 om att om att sätta upp 
gatubelysning runt Trötemyren och Rotemyren. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2015-10-23 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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§ 112 
 
INTERPELLATION – HUR MYCKET FÅR KOMMUNENS 
CHEFSORGANISATION KOSTA OCH VEM BESTÄMMER VILLKOREN?  
Dnr: LKS 2015-498 
 
Yngve Berlin (K) har i en interpellation 2015-10-25 har ställt följande frågor till 
kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S): 
 
Frågor till kommunstyrelsens ordförande:  
 

1. Har kommunstyrelsens ordförande som enligt förordningen punkt 20 
tillsammans med kommunchefen har ansvar för anställningar och 
uppsägningar godkänt uppgörelsen och de oförutsedda och icke budgeterade 
kostnaderna? 

2. Ska den senaste uppgörelsen gälla som norm för samtliga anställda i 
kommunen som av en eller annan orsak, saklig eller subjektiv bör avskiljas 
från sin tjänst, eller gäller det bara chefstjänstemän? 

 
 
Kommunstyrelsens ordförande meddelar att han kommer att lämna svar på 
interpellationen vid nästa sammanträde. 
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§ 113 
 
FRÅGA FRÅN THOMAS FALK OM ARBETSMILJÖVERKETS 
FÖRELÄGGANDE  
Dnr: LKS 2015-497 
 
Thomas Falk (LP) har i en fråga till kommunstyrelsens ordförande ställt följande 
frågor om arbetsmiljöverkets föreläggande: 
 

1. Varför har inte några åtgärder vidtagits för att utveckla arbetsmiljön i Lysekils 
kommun så att Arbetsmiljöverket får lova att lägga ett vites föreläggande? 

2. Hur arbetar man för att åtgärdapåpekandet i föreläggandet 2015? 
 
 
Kommunstyrelsens ordförande meddelar att han kommer att lämna svar på frågorna 
vid nästa sammanträde. 
 
  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunfullmäktige 2015-10-29  26 (28) 

 

     
Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 114 
 
ANMÄLNINGSÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende: 
 
Dom från förvaltningsrätten i Göteborg 2015-10-26. Överklagan av Hillevi Aryd 
gällande fullmäktiges beslut 2014-12-18 och 2015-03-26. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. (LKS 2014-525) 
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§ 115 
 
AVSÄGELSE FRÅN UPPDRAGET SOM LEDAMOT I 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Dnr: LKS 2014-425 
 
Håkan Johansson (SD) har i en skrivelse 2015-10-29 avsagt sig uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige från och med 2015-10-30. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Håkan Johansson 2015-10-29 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anmäla avsägelsen till länsstyrelsen för ny 
sammanräkning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra ett tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Håkan Johansson  
Länsstyrelsen 
Nämndsekreteraren 
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§ 116 
 
VAL AV NÄMNDEMÄN 
Dnr: LKS 2015-515 
 
Innevarande mandatperiod går för samtliga nämndemän ut den 31 december 2015.  
 
Val av nämndemän för perioden 2016-2019 ska förättas av kommunfullmäktige enligt 
bestämmelserna i 4 kap. 6, 7 och 8 § rättegångsbalken. 
  
Kommunfullmäktige ska utse 7 nämndemän för perioden 2016-2019. 
 
Följande personer är föreslagna: 
 
Anita I Andersson (S) 
Hasse Ohlsson (S) 
Elisabeth Åkerman (M) 
Gunvor Crogård (FP) 
Per Tengberg (LP) 
Lisbeth Lindström (V) 
Mari-Louise Dunert (opol) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande nämndemän för perioden 2016-2019: 
 
Anita I Andersson (S) 
Hasse Ohlsson (S) 
Elisabeth Åkerman (M) 
Gunvor Crogård (FP) 
Per Tengberg (LP) 
Lisbeth Lindström (V) 
Mari-Louise Dunert (opol) 
 
Beslutet skickas till 
 
Uddevalla Tingsrätt 
Samtliga valda 
Nämndsekreteraren 
 
 
 
 


