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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

kl 09.00 - 14.40
Ajourneringför lunch
Kl. 12.00 - 13.00

2010-01-07

Borgmästaren, stadshuset, Lysekil

Gerd Persson (M)
Thommy Collén (S)

Icke tjänstgörande ersättare:
Carin Friberg(FP), §§ 1-10, kl. 09.00 - 12.00
Christina Rörvall-Dahlberg(C), §§ 1-10, kl. 09.00 -

12.00
Anneli Strand (S)
Lars-ErikJohansson (S)
Inge Löfgren (MP)
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o:Ovriga medverkande:

Lars Andersson, Skaftöbo AB, § 5
Per Höglin, Skaftöbo AB, § 5
Johan Olsson, OlssonLyckeforsArkitekter, § 5
Andreas Lyckefors, OlssonLyckefors Arkitekter, § 5
Olof Österberg, samhällsbyggnadsförvaltningen, § 5
YlwaLarsson, samhällsbyggnadsförvaltningen, § 5=
Agneta Essén, socialförvaltningen, §§ 1, 6
Ingrid Fredriksson, socialförvaltningen, § l
Maria Vikingsson, kommunledningskontoret, § l
Nina Roos, socialförvaltningen, § 6
Susanne Kristensson, fastighetsenheten, § 6
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§1

LAG OM VALFRIHETSSYSTEM,LOV- FÖRSLAG TILL INFÖRANDE AV
VALFRIHETSSYSTEMENLIGT LOV I LYSEKILSKOMMUN

Dnr: LKS 08-451-731

Kommunfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde 2006-03-09, § 12, Riktlinjer för
konkurrensprövning. Framtagandet av dessa riktlinjerhade sin grund i det niopunktsprogram
som kommunstyrelsen beslutade om i maj 2005 som ett led i att långsiktigt åstadkomma en

långsiktighållbar ekonomisk utveckling. Nämnder och styrelser fick samtidigt i uppdrag att
inventera och pröva VilkaVerksamhetersom skulle kunna vara möjliga att konkurrenspröva.

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade 2009-09-16, nr 114, att remittera utredningen
till socialnämnden för yttrande. Socialnämnden har vid sammanträde 2009-10-28 behandlat
förslaget om att Lysekils kommun skall tillämpa lagen (2008:962) om Valfrihetssystem inom
all socialtjänst från och med 2010.

Beredning

Kommunfullmäktigesprotokoll 2008-10-22, § 176.
Projektledarnastjänsteskrivelse 2009-09-07.
Ledningsutslçottetsprotokoll 2009-09-l 6, nr 1 14.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2009-10-07.
Socialnämndensprotokoll 2009-10-28, § 177.
Ledningsutskottets protokoll 2009-1 1-1 l, nr 147.
Kommunstyrelsensprotokoll 2009-1 1-25, § 190.
Centrala samverkansgruppens protokoll 2009-1 1-24.

Kommunstyrelsens ordförande redovisar kommunledningskontoretsförslag.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå konnnunledningskontoretsförslag mot avslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontorets förslag mot avslag och finner
att kommunstyrelsenbeslutaratt bifallakonnnunledningskontoretsförslag.

Omröstning begäres.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltillkormnunlediiingslçontoretsförslag.
Nej -röst för avslag.

å.rUsrERiNG signig
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Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen beslutar med 5 ja-röster, 3 nej-röster och 3 ledamöter som avstår från att

rösta, att bifallakommunledningskontoretsförslag (se omröstningsbilaga).

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

ät Lysekils kommun från och med 2010 tillämpar lagen om Valfrihetssystem för all

socialtjänst,

att socialnämnden ges i uppdrag att verkställa kommunfullmäktiges uppdrag och
fastställa de Verksamhetsområden som skall prövas enligt LOV, att besluta om

godkännande av externa leverantörer och att fastställa ersättning för berörda
tjänster,

att kommunen skall ge möjlighet för tjänstledighet i upp till ett år för
kommunanställdasom vill starta eget företag inom verksamhet som prövas enligt
LOV, eller följa med som anställd tillett sådant företag, samt

att uppdra åt socialnämnden att före utgången av 2010 presentera en uppföljning av

hur detta beslutgenomförts.

Reservationer

Skriftlig reservation från Anders Nilsson (S) och Torbjörn Stensson (S).
Skriftlig reservation från Ronald Rombrant (LP).
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OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 1 KS 2010-01-07 Lag om Valfrihetssystem,LOV

NÄRVARANDE OMRÖSTNING 
 
 

  

Avstår

 
|

Roland Karlsson (FP)

Yngve Larsson (FP)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Mats Karlsson (M)  

 
El

 
 

Nmdlund <M>-I---
Jan-OlofJohansson (S)
Anders Nilsson (s)

 
 
 

 Anita Lannesjö (S)
Torbjörn Stensson (S)
Peter Ahlberg (S)
Ronald Rombrant (LP)
Per-Eric Larsson Ersättare (FP) -
Per-Åke Johansson Ersättare (FP)
Carin Friberg Ersättare (FP)

<9 _I_

H E.  
 

   Christina Rörvall-Dahlberg Ersättare

Gerd Persson Ersättare (M)
Ann-Mari Söderström Ersättare (S)
Gunnel Pettersson Ersättare (S)- X 
 Thommy Collén Ersättare (S)

Anneli Strand Ersättare (S)
Lars-Erik Johansson Ersättare (S)

i

Inge Löfgren Ersättare (MP)
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Reservation

Härmed reserverar Vi oss mot Lysekilskommunstyrelsebeslut, den 7 januari 2010, ärende

l.l, dnr: LKS 08-451-731, att föreslåkommunfullmäktigeatt införa lag om

Valirihetssystem(LOV)Vi ansluter oss därvid tillsamma reservation som den

socialdemokratiskagruppen lade vid socialnämndens sammanträde2009-10-28, ärende § 177,

SON 2009-12-28.
l

Lysekilden 7 januari 2010
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Kommunstyrelsen i Lysekil

RESERVATION mot kommunstyrelsens beslut2010-01-07 att börja tillämpa LOVi
Lysekilskommun

Alltför stora risker att dra igång nya reformer när vi inte har
kontroll över nuvarande åtaganden!

Vi i Lysekilspartietär i grund och botten positiva tillatt Lysekilskommun börjar
tillämpaLOV (Lagen om valfrihetssystem)

Vi vet dock samtidigt att ekonomin åren 2011-2012 kommer att vara mycket
svår för kommunerna, i synnerhet för de kommuner som redan i utgångsläget har
svårt med ekonomin. För Lysekilsdel finns det alltså inget utrymme för experi-
menterande och rislçtagande.

Därför är Lysekilspartiettveksamt tillatt dra igång nya reformer. Och detta gäll-
er i synnerhet inom socialnämndens verksamhetsområde. En nämnd som Varje år
förbrukar mer resurser än vad de fått sig tilldeladekan inte sägas ha kontroll
över sin situation.

En annan osäkerhetsfaktor för Lysekilsdel är den kommande kostnaden för Rin-
kenäsgymnasiet.Vissa tror att det nya gymnasiet innebär besparingar,andra att
de årliga kostnadernakommer att öka med 5 - 10 miljoner.

l denna miljö av osäkerhet och risker anser Lysekilspartietatt kommunen bör
ligga lågt med nya reformer. Situationenhade varit annorlunda om socialnämn-
den exempelvis haft bättre ordning och reda på sin ekonomi eller om vi hade va-

rit övertygade om att Rinkenäsgymnasietmedför minskade kostnader.

Lysekilspartietär inte berett att stödja LOV när Vi på detta sätt adderar risker på
varandra.

Mot denna bakgrund yrkade Lysekilspartietatt förslaget att börja tillämpaLagen
om valfrihet i Lysekilskommun skulle avslås.

glöjgiááiáowmbrant,Lysekilspartiet201 0-0 l -07
x f M”

x, w
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LYSEKILSPARTIET. NU
e-post info@lysekilspartiet.nu wwwiysekilspartietnu
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§ 2

RIKTLINJERFÖR FYSISKTILLGÄNGLIGHETFÖR PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSATTNING

Dnr: LKS 09-393-289

Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna i länet har tagit fram förslag till

riktlinjer för fysisk tillgänglighetför personer med funktionsnedsättning. I arbetet har också

handikapporganisationerna, Konsumentverket, Boverket, Länsstyrelsen med flera varit

delaktiga. '

Beredning

Fyrbodals skrivelse 2009-10-26.
Ledningsutskottets protokoll 2009-1 l-l l, nr 148.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

g anta föreslagna riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktions-
nedsättning.

.FUSTERENG Sign:
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§ 3

MEDBORGARFÖRSLAG OM TÅGKOMMUNIKATION TILL OCH FRÅN
LYSEKIL

Dnr: LKS 08-445-014

Jessica Karlsson mfl., Lysekil,har i medborgarförslag 2008-09-26 föreslagit, att persontrafik
med tåg skall inrättas på järnvägentillLysekil.

Administrative chefen anför i sin tjänsteskrivelse att Lysekilsbanan är av mycket stor

betydelse för Lysekils kommun. Kommunen har hos Västtrafik aktualiserat frågan om att

utreda förutsättningarna för persontrafik på Lysekilsbanan.Västtrafikhar i skrivelse 2009-10-
15 lämnat förslag på fortsatt samarbete kring frågan och kommunen har i yttrande över

Trafikförsörjningsplan2011 ställt sig mycket positiv tillVästtrafiks förslag med anledning av

de önskemålkommunen framfört beträffandetågtrafik tilloch från Lysekil.

Därutöver kan nämnas att diskussioner har inletts med Banverket där kommunen försöker få
Banverketatt uppgraderajärnvägen ut tillLysekil.

Beredning

Iiommunfullmäktigesprotokoll 2008-10-09, § 148.
Medborgarförslag från Jessica Karlsson mfl.
Administrativechefens tjänsteskrivelse 2009-11-03.
Ledningsutskottets protokoll 2009-1 1-1 1, nr l 50.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

ü med hänvisning till vad som redovisats om pågående aktiviteter i frågan om

tågkommunilcationtillLysekil,anse medborgarförslagetbesvarat.
i

inramning Sign;  
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§ 4

DETALJPLANFÖR NORRA GRUNDSUND, LYSE-BERGA2:55 M.FL.,LYSEKILS
KOMMUN

Dnr: LKS 09-63-214

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till detaljplan för Norra

Grundsund, Lyse-Berga 2:55 mil. Detaljplaneförslaget som är upprättat 2003-06-18 och
reviderat 2003-12-11 och 2009-02-06har varit utställt för granskning under tiden 17 februari
- 16 mars 2009.

Innan utställningen av 2009-02-06 reviderat planförslag var det ursprungliga planförslaget
från 2003-06-18utställt under sommaren 2003. Därefter reviderades planförslaget2003-12-11
och skickades ut till Länsstyrelsen och de berörda sakägarna under sommaren 2004.

Revideringen2009-02-09 föranleddes av att några av sakägama var starkt kritiskatilldelar av

planförslaget och att ändringar gjordes för att försöka tillgodose Synpunkterna.

Beredning

Miljö- och byggnadsförvaltningenshandlingar,justerade 2009-1 1-16.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

i enlighet med 5 kap 29 § plan- och bygglagen anta detaljplan för Norra

Grundsund, Lyse-Berga 2:55 mfl.,Lysekilskommun.
att
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§ 5

INFORMATIONFRÅN SKAFTÖBOAB

Dnr: LKS 09-477-214

Följande ärende informerasmuntligt på dagens sammanträde:

0 Lars Andersson och Per Höglin från Skaftöbo AB samt Johan Olsson och Andreas
Lyckefors från OlssonLyckeforsArkitekter:

Informationom planer på att utveckla boende, verksamheteroch friskvårdsalternativ
på Skaftö.

Kommunstyrelsen beslutar

att v notera informationeni protolcollet.

JUSTERING Sign:  
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§ 6

NYA LOKALER FÖR KRONBERGETSGRUPPBOENDE - HYRESAVTAL

Dnr: LKS 09-411-293

Kronbergets gruppboende fick i maj 2007 flyttatillBadhusberget15 då miljön i lokalernapå
Kronberget utlöst mycket kraftiga och allvarliga allergireaktioner hos personal och brukare.
Socialförvaltningenhade på Badhusbergetlediga lokaler som korttidsboendet haft i ett flertal
år, men som verksamheten nu lämnat. Lokalerna var i viss mån lämpade för ett tillfälligt
boende, men som ett permanent boende råder stora brister.

Beredning

Socialnämndensprotokoll 2009-10-28, § 181.
Fastighetschefens tjänsteskrivelse 2009-1 1-03.
Ledningsutskottets protokoll 2009-1 1-1 1, nr 155.
Ledningsutskottets protokoll 2009-12-09,nr 167.

Yrkanden

Mats Karlsson (M): bifalltill fastighetsenhetens förslag.

Ronald Rombrant (LP): återremiss för komplettering.

Ann-Charlotte Strömwall (FP) och Anita Lannesjö (S): bifalltillMats Karlssons yrkande.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Ronald Rombrants återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunstyrelsenbeslutaravgöra ärendet idag, proposition på fastighetsenhetens förslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants återremissyrlçande mot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunstyrelsenbeslutaratt avgöra ärendet idag.

Omröstning begäres.

Blommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för att ärendet skall avgöras idag.
Nej -röst för bifalltillRonald Rombrants åteifremissyrkande.

ÃUSTERÃNG Signå'  
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Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen beslutar med 9 ja-röster mot 2 nej-röster, att avgöra ärendet idag (se
omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på fastighetsenhetens förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutaratt bifallaförslaget.

Kommunstyrelsen beslutar

att fastighetsenheten och socialförvaltningen får i uppdrag att slutföra förhyrning av

lokaler enligt hyresoffert från Lerskär Förvaltning AB, samt

a_tf avsluta hyresförhållandeti tillfälligalokalerpå Badhusberget15.

Reservationer

Skriftlig reservation från Ronald Rombrant (LP).

JUSTERÃNG
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OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 6 KS 2010-01-07 Nya lokaler för Kronbergetsgruppboende - hyresavtal

NÄRVARANDE OMRÖSTNING
Nr:

JA NEJ JA NEJ Avstår

Roland Karlsson (FP) X X

Yngve Larsson (FP) X X

Ann-Charlotte Strömwall (FP) X X

Mats Karlsson (M) X X

Hans Nordlund (M) X

Jan-OlofJohansson (S) X X

Anders Nilsson (S) X X

Anita Lannesjö (S) X X

Torbjörn Stensson (S) X X

Peter Ahlberg (S) X

Ronald Rombrant (LP) X X

Per-Eric Larsson Ersättare (FP) X

Per-Åke Johansson Ersättare (FP) X

Carin Friberg Ersättare (FP) X

Christina RörVall=Dahlberg Ersättare (C) X

Gerd Persson Ersättare (M) X X

Ann-Mari Söderström Ersättare (S) X

Gunnel Pettersson Ersättare (S) X

Thommy Collén Ersättare (S) X X

Anneli Strand Ersättare (S) X

Lars=Eril< Johansson Ersättare (S) X

Inge Löfgren Ersättare (MP) Xi
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Kommunstyrelsen i Lysekil
Cc ekonomichef och kommunrevision

LKS 2010-01-07: RESERVATIONmot hyresavtal ang nya lokaler för Kronbergets
gruppboende

En majoritet av kommunstyrelsens ledamöter röstade för att slutföra förhyrning
av bostäder inklusive gemensamhetslokalerav Lerskär Förvaltning AB (ett bo-
lag som enligt tjänsteskrivelsen ägs av Per Mangelus och John Brolin).

Lysekilspartietyrkadepå återremiss på grund av brister i beslutsunderlaget.Vi
anser att beslutsunderlagetåtminstone borde ha givit svar på följande frågor.

0 Socialförvaltningen skall hyra gemensamhets- och personalutrymmen
om ca 315 kvm. Detta är en yta motsvarande två stora villor; tillvad skall
denna jätteyta användas? så stora ytor nödvändiga?

0 Prislappen är 475 tkr/årför denna yta, dvsl 508 kr/kvm. Är detta mark-
nadspris för denna typ av lokaler?

0 Vad skulle hyreskostnadenbli om socialförvaltningenhyrde av Lysekils-
bostäder? Mer än 1508 kr /kvm? När vi talat om att lägga ned boenden,
har vi då inga egna lokaler som kan användas?

0 Hur har valet av Lerskär Förvaltning AB gått till?Vilkaandra fastighets-
ägare har kontaktats/harblivit anmodade att inkommamed offerter?

Vissa av frågorna besvaradesmuntligt under mötet (detta gör det enligt under-
tecknads mening inte mindre viktigt att uppgifterna finns med i beslutsunderla-
get; detta för att eftervärlden skall kunna förstå bevekelsegrundernaför ett visst
handlande) medan vissa av svaren gav upphov tillytterligare frågor.

Ett sådant svar var prislappen (1508 kr/kvni/år) på gemensamhetsutrymmena.
Enligt svaret från tjänstemännen ”subventionerar” gemensainhetsiitryniinena
kostnaden för bostadslägenheterna. Detta för att de boende inte skulle kunna kla-
ra av att betala ”den verkligakostnaden”. Om det är acceptabeltatt trixa med
ekonomin på detta sätt då anser jag att kommunen bör se över sina redovisnings-
principer.

l förlängningen kan man annars inte lita på något från kommunens redovisning.
f? x-;WIL ,#7fäâáäââgnâ/rant,Lysckilspaitiet20 l 0-0 l -07
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§ 7

FRÅGOR TILL FASTIGHETSCHEFEN

Dnr:
i

LKS 10-5-289

Ronald Rombrant (LP) har i skrivelse 2010-01-06 framfört önskemål om att få svar på frågor
avseende fastighetsenhetens Verksamhetsområde. Frågorna avser kostnader för Ekebaclçens
ridanläggning, fastigheter utan hyresintåkter samt planerat underhåll som ej utförts enligt
budget.

Fastighetschef Susanne Kristensson svarar muntligt på frågorna Vid dagens sammanträde.

Kommunstyrelsenbeslutar

att notera informationentillprotokollet.

JUSTERENG Sign:
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§ 8

DETAFJPLANFÖR DALSKOGEN 3, DEL AVSIVIK 1:5 M. FL. LYSEKIL-
UTSTALLNINGENLIGT 5 KAP 23 § PLAN- OCH BYGGLAGEN

Dnr: LKS 08-205-214

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har arbetat fram en detaljplan för utvidgning av

industriområdet i Dalskogen, kallat Dalskogen 3. Planen innefattar 7-8 nya tomter samt en

ändring av den befintligaplanen för Dalskogen 2. Ändringen innebär att en allmän gata dras
från Kontorsvägen tillden tomt som idag används av kommunen som upplag för sten o. dyl.

Vidare omfattar planen en ändring för industritomterna Dalskogen 1:2 och 5:1 vid
Hantverksvägen i de äldre delarna av industriområdet. De båda tomterna skall sammanläggas
tillen och ges utökad byggrätt.

Beredning

Miljö- och stadsbyggnadskontoretsplanförslag 2009-11-30

Kommunstyrelsen beslutar

att notera tillprotokollet att planförslagetvarit utskickat för samråd.

JÃUSTERÃNG Sign;
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§ 9

KASSAINSTRUKTIONFÖR LYSEKILSKOMMUN

Dnr: LKS 09-475-049

Vid granskningen av den interna kontrollen 2007 konstaterades att det fattades en

kassainstruktion som bl a Visar ansvarsfördelningen av handhavanden av kommunens olika
kassor såsom huvudkassa, Växelkassoroch kontantkassor. Ekonomienheten har tagit fram ett

förslag tillKassainstruktion för Lysekilskommun.

Beredning

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2009-12-22.

Kommunstyrelsenbeslutar

att fastställa förslag till ”Kassainstruktion för Lysekilskommun”.

JTJSTERENG Slåljlrêj
E

g l
g JL-jf

å? ä"  j,

i i
sig ,x ü”,



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2010-01-07 16 (24)
 

§10

YTTRANDEÖVER SOCIALDEPARTEMENTETSPROMEMORIA ”MÖJLIGHET
ATTBILDAETT SAMORDNINGSFORBUNDOVERLÄNSGRÄNSER
 

Dnr: LKS 09-434-106

Lysekils kommun ingår sedan 2006-04-01 i Samordningsförbundet Norra Bohuslän. I

samordningsförbundet ingår kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och
Lysekil,Västra Götalandsregionensamt Försäkringskassanoch Arbetsförmedlingen.

Lysekils kommun har beretts möjlighet att yttra sig över socialdepartementets remiss
”Möjlighet att bilda samordningsförbund över länsgränser”. I förslaget föreslås att det i
framtiden skall vara möjligt att bildasamordningsförbund över länsgränserna. Inför yttrandet
har samråd skett med ansvarig tjänsteman i ovanstående samordningsförbund.

Av administrative chefens yttrande framgår att kommunstyrelsen föreslås att tillstyrka
förslaget i sin helhet.

Beredning

Administrativechefens tjänsteskrivelse 2009-12-14.

Kommunstyrelsen beslutar

att som yttrande till Socialdepartementet översända administrative chefens
tjänsteskrivelse.
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§ 11

INFORMATION OM MEDBORGARUNDERSÖKNING

Dnr: LKS 09-451-013

Administrative chefen informerar muntligt om sammanställningen av resultatet av den

medborgarundersökningsom gjorts i kommunenunder perioden 2009-09-15- 2009-11-03.

Ärendet kommer att redovisas i sin helhet på kommunfullmäktigessammanträde i februari.

Kommunstyrelsenbeslutar

att notera informationentillprotokollet.
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§12

YTTRANDEÖVER MILJÖPROCESSUTREDNINGENSSLUTBETÄNKANDE-
OMRÅDEN AVRIKSINTRESSEOCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGAR
(SOU 2009:45) - OCH EN DEPARTEMENTSPROMEMORIAMED FÖRSLAG TILL
ENKLARELAGTEXT OM MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGAR(DS 2009:65)

Dnr: LKS 09-450-43 9

Miljödepartementet har 2009-12-04 remitterat Miljöprocessutredningens slutbetänkande
Områden av riksintresse och Miljökonsekvensbeskrivningar (SOU 2009:45) och en

departementspromemoria med förslag till enklare lagtext om miljökonsekvensbeslçrivningar
(Ds 2009:65) tillb1.a. Lysekilskommun för yttrande.

En sammanfattning av utredningen och promemorian har redovisats i ärendet. Vid
utarbetandet av yttrandet har samråd skett med miljöchefen vid miljö- och stadsbyggnads-
förvaltningen.

Beredning

Miljödepartementets remiss 2009-12-04.
Administrativechefens tjänsteskrivelse 2010-01-07.

Kommunstyrelsenbeslutar

att tillstyrka förslagen till enklare lagtext om miljökonsekvensbeskrivningar i

departementspromemorian (Ds 2009:65). Kommunen återkommer senare under
remisstiden med yttrande över SOU 2009:45.
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§13

RIKTLINJERFÖR ARKIVLOKALEROCH FÖRVARINGSSKÅP

Dnr: LKS 09-470-004

Enligt arkivlagens§ 6 (SFS 1990:782)och Lysekilskommuns arkivreglementepunkt 13 skall

arkivhandlingaralltid förvaras under betryggande former. Arkivhandlingarskall skyddas mot

förstörelse, skada, tillgreppoch obehörig åtkomst.

Arkivhandlingarär i regel detsamma som nämndens eller det kommunala bolagets allmänna

handlingar. Arkiv bildas så snart handlingar inkommit till dessa eller upprättats inom dessa
och blivit allmännahandlingar.

Kommunarkivarienhar i enlighet med arkivreglementetmeddelat närmare regler, rutiner och
råd för dokumenthanteringsplaner och arkivbeständighet. Regler och råd kring
arkivbeständighet omfattar arkivförvaring på handlings- och Volymnivå, medan redovisat
dokument innehållerriktlinjerför arkivlokaleroch törvaringsslçåp.

Beredning

Kommunarkivet/serviceenhetens tjänsteskrivelse 2009-12-08.

Kommunstyrelsen beslutar

m anta riktlinjerför arkivlokalei'och forvaringsskâp, samt

ät riktlinjerna gäller även för de kommunala bolag där Lysekils kommun är

majoritetsägare.
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§14

ANSÖKAN OM STÖD TILL PLANERINGSINSATSER FÖR VINDKRAFTI
LYSEKILSKOMMUN

Dnr: LKS 10-4-375

Lysekils kommun har genom sitt läge längst ute mot Västerhavet mycket goda
Vindförutsåttningar. Samtidigt finns här en mängd olika riksintressen och bebyggelsen ligger
tätt. De fåtal områden som pekats ut som utredningsområden för Vindkraft i Översiktsplanen
från 2006 är redan bebyggda eller under pågående planarbete. l samband med etableringen i

utpekade utredningsområden har en diskussion uppkommit om bakgrunden till planens
utpekade områden och en utökad transparens i underlagsmaterialethar efterfrågats. Lysekils
kommun har dessutom stått utanför den vindkraftskartering som gjorts som en del av

Kustzonsprojektet i Norra Bohusläns övriga fyra kommuner.

I samband med aktualitetsförklaringen av översiktsplanen för Lysekils kommun, finns
ambitionen att komplettera översiktsplanen med ett tematiskt tillägg för vindkraft
innehållanderiktlinjeroch en översiktlig analyskartaför hela kommunens yta.

Beredning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens ansökan till Boverket om stöd tillplaneringsinsatser
för vindkraftverk.

Kommunstyrelsen beslutar

g ställa sig bakom ansökan till Boverket om stöd till planeringsinsatser för
vindkraft.
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[§15
ANMÄLNINGSÄRENDEN

Följande ärenden anmäls:

A. Gymnasienämndens budgetuppföljning till och med oktober samt årsprognos .

B. Munkedals kommun: Sammanträdesprotokoll2009-11-25, § 65; Bildande av

kommunalförbundför räddningstjänsteni Lysekiloch Munkedals kommuner-

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.

C. Tillsynsföreläggandeenligt lagen om skydd mot olyckor, 5 kap. Tillsyn2 §;
Evidens, Lysekil

Kommunstyrelsen beslutar

att anteckna redovisning i protokollet.

;EUSTERÃNG signogü?
” V l.

few" å?
 

J,



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2010-01-07 22 (24)

§16

REDOVISNINGAVDELEGATIONSBESLUT

 

Dnr: -

Anmälan om fattade beslut enligt delegationer till utskott, ordföranden samt inom*

kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmar på sammanträdesbordet enligt
nedanstående:

Ledningsutskottets protokoll- 2009-11-11, 2009-12-09
Kommunstyrelsens ordförandeprotokoll -

Kommunstyrelsens ordförande =- förköpsprotokoll -

Kommunstyrelsens ordförande - övriga delegationer -

Kommunchefens delegationer-nr 4-12/09
Administrativechefens delegationer- nr ll- 12/09
Näringslivssamordnarensdelegationer -

Ekonomichefens delegationer -

Inköpssamordnarensdelegationer-
Personalchefens delegationer - (Vidaredelegationtillpersonalsekr)- 2009-11-01 -- 12-31

Räddningstjänstens delegationer-
Hamnchefens delegationer -

Fastighetschefens delegationer -

Mark-och exploateringsingenjörensdelegationer -

lT-chefens - delegationer
Utredningsingenjörens delegationer -

Utveclclingschefens- delegationer -

Kommunstyrelsen beslutar

ät godkänna redovisningen av de delegationsbeslutsom förtecknas i protokoll den 7

januari 2010, § 16.
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§17

REDOVISNING AVBOLAGS- OCH RÅDSPROTOKOLL

Dnr: -

Anmälan av protokoll från kommunala bolag, handikappråd och pensionärsråd enligt
samlingspännarpå sammanträdesbordet:

Lysekils Stadshus AB, Protokoll-
RAMBO AB,Protokoll -

LEVA i LysekilAB, Protokoll -

LysekilsBostäderAB, Protokoll -

Havets Hus, Protokoll-
Lysekils Stuveri AB,Protokoll-
LysekilsHamn AB,Protokoll-
KolholmarnaAB, Protokoll-

KommunalaPensionärsrådet- 2009-12-01
KommunalaHandikapprådet- 2009-12-01

Kommunstyrelsen beslutar

ät godkänna redovisningen av de bolags- och rådsprotokoll som förtecknas i
protokoll den 7 januari 2010, § 17.
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§18

INFORMATION FRÅN LYSEKILSHAMN AB

VD, Tor Carlsen, redovisar muntligt nulägesrapport för LysekilsHamn AB.

Kommunstyrelsenbeslutar

att notera informationentillprotokollet.
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