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Först sköts kommunfullmäktige upp en vecka efter att Lysekils kommun
hade glömt att annonsera i pressen. Nu ifrågasätts om torsdagens sammanträde
ens var giltigt.

Ronald Rombrant från Lysekilspartiet, som tidigare under
veckan lämnade Lysekilsalliansen, återupptog under
torsdagens kommunfullmäktige sin roll som kommunens
främste revisor av både ekonomi- och ordningsfrågor.

Uppskjutet möte

Innan behandlingen av kvällens ärenden ens inletts
ifrågasatte han sammanträdets giltighet.

Mötet, som egentligen skulle ha hållits den 20 oktober, hade
skjutits upp en vecka eftersom kommunen glömt att
annonsera datumet i pressen. Ronald Rombrant ifrågasatte
om mötet fortfarande kunde anses giltigt, eftersom
ledamöterna inte fått någon ny kallelse, endast ett
meddelande om uppskjutningen via email.

Han menade att Lysekilspartiets ledamot Ann-Britt Jarnedal,
inte uppfattat det nya datumet då ledamöterna inte fått
någon ny kallelse.

– Finns det inte en uppenbar risk att någon överklagar
kungörandet av mötet och därmed olagligförklarar
detsamma? Det skulle medföra att alla beslut måste tas om,
säger Ronald Rombrant.

Efter en kort konsultation med tjänstemännen om stadgarna fortsatte dock fullmäktigemötet.

Ronald Rombrant stod ändå på sig och uttryckte särskild oro angående ett sekretessbelagt
ärende som behandlades för att sedan offentliggöras på fullmäktige. Ärendet berörde att
PEAB vunnit upphandlingen av exploatering av området Kristinebergsvägen i Fiskebäckskil
med ett anbud på 47 miljoner kronor – nästan dubbelt så mycket som det näst högsta giltiga
budet.

Okända konsekvenser

Ett ogiltigförklarande av beslutet skulle kunna betyda att hela upphandlingen måste göras om
då sekretessen brutits innan det giltiga beslutet tagits.

– Det vore synnerligen olyckligt i så fall, säger kommunchef Lena Fischer.
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Kommunens administrativa chef Ola Ingevaldsson bekräftar att han under gårdagen
konsulterade kommunens jurister i ärendet.

– Jag kan inte se att vi inte har gjort det som krävs för att kungöra det här, säger han.

Liselotte Johnsson
liselotte.johnsson@bohuslaningen.se

5 Kommentarer

Alrot •  13 dagar sedan

Det är bra att ni som styr försöker intala er att det är bra att någon tar ansvar. Men att ta
ansvar på det sätt ni gör är destruktivt. Lysekil kommer att tappa invånare och skatteintäkter
när ni bromsar er uppför backen. Sedan säger Dahlberg att ett mail är juridiskt bindande, rätt
så. Men även ett avtal som det partierna i alliansen skrev under om skattehöjning är bindande
men det struntar ju moderaterna i. Med hänvisning att det drabbar dom fattigaste. Det måste
vara första gångne i historien som moderater tänker på det??? Men även det är föståss en
kulliss för det som dom verkligen värnar om, nämligen kapitalet. Pinsamt

Anders Dahlberg •  13 dagar sedan

Lysekilare (Ej registrerad) skrev: 
"lysekilspartiet gillar att göra en höna av en fjäder" skriver dahlberg (c).
Gjorde de på samma sätt för en vecka sedan då de ingick i den oheliga alliansen med de borgerliga??
Har sällan sett något så förskräckande styre som nu.

Det finns mycket att önska i dagens styre helt klart. Men någon måste försöka ta ansvaret att
ta kommunen framåt när det inte är en klar majoritet. Hade Alliansen haft en egen majoritet
hade saker och ting fungerat smidigare. Det var också det Alliansen gick till val på.

Sedan är jag medlem i Centerpartiet helt riktigt. Men här uttalar jag mig inte som representant
för Centerpartiet i Lysekil och valde att inte skriva ut min partibeteckning eftersom någon mer
eller mindre medvetet kan tolka det som ett uttalande. Vill du veta vad Centerpartiet i Lysekil
vill uttala sig runt detta får du fråga mina representanter där. 

Lysekilare •  13 dagar sedan

"lysekilspartiet gillar att göra en höna av en fjäder" skriver dahlberg (c).
Gjorde de på samma sätt för en vecka sedan då de ingick i den oheliga alliansen med de
borgerliga?? Har sällan sett något så förskräckande styre som nu.
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Ny man anhölls i fall med
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Hela listan

1. ”Moderaterna biter sig fast”

2. Äldreboenden ska minska antalet
platser

3. Husbilsgäster ska ge klirr i
hamnkassan

4. M-politiker vill skriva Lyxfällan-
kontrakt

5. Härlig tårtfrossa när hela Skaftö
bakade
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ansvar på det sätt ni gör är destruktivt. Lysekil kommer att tappa invånare och skatteintäkter
när ni bromsar er uppför backen. Sedan säger Dahlbergatt ett mail är juridiskt bindande, rätt
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Anders Dahlberg - 13 dagar sedan

Lysekilare(Ej registrerad) skrev:
"lysekilspartietgillaratt göra en höna av en fjäder" skriver dahlberg (c).
Gjorde de på samma sätt för en vecka sedan då de ingick i den oheliga alliansen med de borgerliga??
Har sällan sett något så förskräckandestyre som nu.

Det finns mycket att önska i dagens styre helt klart. Men någon måste försöka ta ansvaret att
ta kommunen framåt när det inte är en klar majoritet. Hade Alliansen haft en egen majoritet
hade saker och ting fungerat smidigare. Det var också det Alliansen gick till val på.

Sedan är jag medlem i Centerpartiet helt riktigt. Men här uttalar jag mig inte som representant
för Centerpartiet i Lysekil och valde att inte skriva ut min partibeteckningeftersom någon mer
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"lysekilspartietgillaratt göra en höna av en fjäder" skriver dahlberg (c).
Gjorde de på samma sätt för en vecka sedan då de ingick i den oheliga alliansen med de
borgerliga?? Har sällan sett något så förskräckandestyre som nu.
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4. M-politikervill skriva Lyxfällan-
kontrakt

5. Härlig tårtfrossa när hela Skaftö
bakade

 

https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/nyheter/lysekil/1.1411865-kommunfullmaktiges-mote-ogiltigforklaras-?articleRenderMode=extra_comment%23
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/nyheter/lysekil/1.1411865-kommunfullmaktiges-mote-ogiltigforklaras-?articleRenderMode=extra_comment%23
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/jsp/community.posting.report.jsp?article=19.248086
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/nyheter/lysekil/1.1411865-kommunfullmaktiges-mote-ogiltigforklaras-?articleRenderMode=extra_comment%23
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/nyheter/lysekil/1.1411865-kommunfullmaktiges-mote-ogiltigforklaras-?articleRenderMode=extra_comment%23
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/jsp/community.posting.report.jsp?article=19.248022
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/nyheter/lysekil/1.1411865-kommunfullmaktiges-mote-ogiltigforklaras-?articleRenderMode=extra_comment%23
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/nyheter/lysekil/1.1411865-kommunfullmaktiges-mote-ogiltigforklaras-?articleRenderMode=extra_comment%23
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/jsp/community.posting.report.jsp?article=19.247892
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/nyheter/lysekil/1.1411865-kommunfullmaktiges-mote-ogiltigforklaras-?articleRenderMode=article_full_discussion
mailto:liselotte.johnsson@bohuslaningen.se
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/nyheter/lysekil/1.1411865-kommunfullmaktiges-mote-ogiltigforklaras-?articleRenderMode=extra_comment%23extraComments
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/nyheter/sverige/1.2236930-ny-man-anholls-i-fall-med-forsvunnen
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/nyheter/sverige/1.2236932-mona-sahlin-hotad-av-extremister
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/nyheter/sverige/1.2236883-lakare-hade-barnporr-avskedas
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/nyheter/varlden/1.2236837-bomb-tog-tre-liv-i-jemen
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/nyheter/varlden/1.2236827-soldater-i-kidal-infor-malival
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/nyheter/varlden/1.2236812-fyravaningshus-rasade-ihop-i-indien
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/nyheter/sverige/1.2236805-i-dag-visar-vilks-sina-rondellhundar
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/nyheter/varlden/1.2236791-mandelalakare-vill-ge-fortsatt-vard
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/nyheter/sverige/1.2236781-ny-man-anholls-i-fall-med-forsvunnen
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/nyheter/lysekil/1.1411865-kommunfullmaktiges-mote-ogiltigforklaras-?articleRenderMode=extra_comment%23
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/nyheter/lysekil/1.2229215--moderaterna-biter-sig-fast-
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/nyheter/lysekil/1.2229910-aldreboenden-ska-minska-platser
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/nyheter/lysekil/1.2231722-husbilsgaster-ska-ge-klirr-i-hamnkassan
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/nyheter/lysekil/1.2221327-m-politiker-vill-skriva-lyxfallan-kontrakt-med-tjanstemannen
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/nyheter/lysekil/1.2226230-harlig-tartfrossa
https://archive.is/o/eSELk/http://eas4.emediate.eu/eas/cu=17491::camp=223273::no=332030::kw=link1-332030::uuid=42844170-e62b-11e2-b1b5-002590a2cff3::EASLink=http://track.adform.net/C/?bn=1944373;bsqno=2;li=2;cset=19%7C19%7C10%7C1000%7C750%7C16%7C8%7C0%7C0%7C3%7C7%7C0%7C0;js=1;smid=2802631;unloadid=6341068280194273553;pdmn=bohuslaningen.se;adfibeg=0;CREFURL=http%3a%2f%2fbohuslaningen.se%2fnyheter%2flysekil%2f1.1411865-kommunfullmaktiges-mote-ogiltigforklaras-%3farticleRenderMode%3dextra_comment;C=0


Ansvarig utgivare:
Adress:
Postadress:
Telefon:

Ingalill Sundhage
Norra Drottninggatan 19
451 83 Uddevalla
0522-99 000

Bohusläningen ingår i 
Stampen Media Group

© 2013 - Ansvarig utgivare

Bohusläningen ingår i samma mediegrupp som hallandsposten.se - stromstadstidning.se - hn.se - ttela.se - gp.se - svenskafans.se - familjeliv.se - brollopstorget.se - odla.nu -
appelberg.com - myblock.se - na.se - vlt.se - devote.se - e-leksaker.se - katshing.se - fixamera.se - djungeltrumman.se - merajobb.se - kraftum.se - adbid.se

Kundservice  Prenumerera  Annonsera  Nytta & Nöje  Cookies  RSS  Instagram  Twitter  Facebook

  

Kundservice Prenumerera Annonsera Nytta & Nöje Cookies RSS Instagram Twitter Facebook

Ansvarig utgivare: IngalillSundhage Bohusläningen ingår i PEN
Ad :

' S ' GBOEUSLÃNINGEN Poäâcsiress: E51'':3°L°.::;:c2r:*a"19 *a"'°°" “"°“'° '°"° MEDIA
Telefon: 0522-99 000 GROUR© 2013 - Ansvarig utgivare

Bohusläningen ingår i samma mediegrupp som haIIandsposten.se - stromstadstidning.se - hn.se - ttela.se - gp.se - svenskafans.se - familjeliv.se- broIIopstorget.se - odla.nu -

appelberg.com - myblock.se - na.se - vlt.se - devote.se - e-Ieksaker.se - katshing.se - fixamera.se - djungeItrumman.se- merajobb.se - kraftum.se - adbid.se

 

https://archive.is/o/eSELk/http://www.bohuslaningen.se/
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/nyheter/lysekil/ingalill.sundhage@bohuslaningen.se
https://archive.is/o/eSELk/http://www.stampen.com/
https://archive.is/o/eSELk/http://www.stampen.com/
https://archive.is/o/eSELk/http://www.hallandsposten.se/
https://archive.is/o/eSELk/http://www.stromstadstidning.se/
https://archive.is/o/eSELk/http://www.hn.se/
https://archive.is/o/eSELk/http://www.ttela.se/
https://archive.is/o/eSELk/http://www.gp.se/
https://archive.is/o/eSELk/http://www.svenskafans.se/
https://archive.is/o/eSELk/http://www.familjeliv.se/
https://archive.is/o/eSELk/http://www.brollopstorget.se/
https://archive.is/o/eSELk/http://www.odla.nu/
https://archive.is/o/eSELk/http://www.appelberg.com/
https://archive.is/o/eSELk/http://www.myblock.se/
https://archive.is/o/eSELk/http://www.na.se/
https://archive.is/o/eSELk/http://www.vlt.se/
https://archive.is/o/eSELk/http://www.devote.se/
https://archive.is/o/eSELk/http://www.e-leksaker.se/
https://archive.is/o/eSELk/http://www.katshing.se/
https://archive.is/o/eSELk/http://www.fixamera.se/
https://archive.is/o/eSELk/http://www.djungeltrumman.se/
https://archive.is/o/eSELk/http://www.merajobb.se/
https://archive.is/o/eSELk/http://www.kraftum.se/
https://archive.is/o/eSELk/http://www.adbid.se/
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/kundservice
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/kundservice/2.20262
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/annonsera/foretag
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/kundservice/nyttanoje
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/kundservice/1.1918036-information-om-cookies-pa-bohuslaningen-se
https://archive.is/o/eSELk/http://bohuslaningen.se/1.450592
https://archive.is/o/eSELk/http://instagram.com/bohuslaningen
https://archive.is/o/eSELk/https://twitter.com/bohuslaningen
https://archive.is/o/eSELk/https://www.facebook.com/Bohuslaningen
https://archive.is/o/eSELk/http://eas4.emediate.eu/eas/cu=17491::camp=223273::no=332030::kw=link1-332030::uuid=42844170-e62b-11e2-b1b5-002590a2cff3::EASLink=http://track.adform.net/C/?bn=1944373;bsqno=2;li=2;cset=19%7C19%7C10%7C1000%7C750%7C16%7C8%7C0%7C0%7C3%7C7%7C0%7C0;js=1;smid=2802631;unloadid=6341068280194273553;pdmn=bohuslaningen.se;adfibeg=0;CREFURL=http%3a%2f%2fbohuslaningen.se%2fnyheter%2flysekil%2f1.1411865-kommunfullmaktiges-mote-ogiltigforklaras-%3farticleRenderMode%3dextra_comment;C=0

