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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdestid: 2010-01-28 kl 18.30 - 20.55

Lokal: Kommunfullmäktigessessionssal

Beslutande

Se sid 2.

Tjänstemän: Övriga deltagande:

Ola Ingevaldson, administrativ chef
Lena Fischer, kommunchef, §§ 1-7
Eva-Lott Swahnberg,ekonomichef, §§ 1-7
Maria Vikingsson,kommunledningskontoret,
§§ 1-7
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BESLUTANDE:

Ledamöter
A

Ersättare

Göte Nyberg (S) i Stig Berlin (K)
Ann-Charlotte Strömwall (FP) Gullan Nyberg (S)
Klas-GöranHenriksson (S) Eva Leandersson(S)
Roland Karlsson (FP) Bernt Ortner (S)
Britt-MarieKjellgren (K) KristinaKihlberg(FP)
Anne-MarieSöderström (S) Tom Govik (FP)
Carina Wallström (S) Per-Åke Johansson (FP)
Margareta Carlsson (S) Jan Ivarsson (M)
MicaelMelin (S)
Jan-Erik Andersson (S)
BillWallberg(S)
Margareta Lundqvist (S)
Henry Hansen (S)
Anette Björmander (S)
Hasse Ohlsson (S)
Solveig Aronsson (S)
Torsten Vikingson (S)
Curt Olsson (FP)
Yngve Larsson (FP)
Britt-MarieDidrikssonBurscher (FP)
Lars-Åke Olsson (FP)
Christina Rörvall-Dahlberg(C)
Siw Lycke (C)
Hans Nordlund (M)
Gerd Persson (M), t.o.m. 20.40 §§ l=7
Leif Jönsson (M) v

Marita Fermell-Lagrell (M)
ElisabethLarsson (KD)
Inge Löfgren (MP)
Susanne Baden (MP)
Ronald Rombrant (LP)
Ove Kumrnel (LP)
Mats Karlsson (M)

Vid uppropet var, av 41 'Litsedda lcommunfullmälçtige,33 ordinarie ledamöter och 8 ersättare
närvarande.
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§ l

INFORMATION OM MEDBORGARUNDERSÖKNINGHÖSTEN2009

Dnr: LKS 09-451-013

Maria Vikingsson, kommunledningskontoret,informerarom resultatet av den
medborgarundersökningsom genomförts under hösten 2009.

Kommunfullmäktigebeslutar

ag anteckna informationen.

FJSTEEJNG Sign:  



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 20 1 0-0 1 -28 4 (2l)

§2

INTERPELLATIONTILL KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE- ”VARFçlR
GER LYSEKILSBORNAPOLITIKERNA I LYSEKILETTBOTTENBETYGNAR
DET GÄLLER INFLYTANDEOCH FÖRTROENDE?”

Dnr: LKS 10-13-013

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation tillkommunstyrelsens ordförande 2010-01-14 ställt
följande fråga med anledning av resultatet av den nyligenpublicerade
medborgarundersökningenhösten 2009:

Vad, kommunstyrelsens ordförande, anser Du vara grundorsakematillde anmärkningsvärt
låga betygenpå områdena Påverkan/Förtroende@ när det gäller jämförelsen med andra
kommuner,@ när det gäller det kraftigt försämrade betygetjämfört med år 2007?

Beredning

Interpellation från Ronald Rombrant (LP) 2010-01-14.
Kommunstyrelsens ordförandes interpellationssvar 20 l 0-0 l -28.

Kommunfullmäktigebeslutar

att interpellationen får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

Jag är själv initiativtagaretillundersökningen som gjordes första gången år 2007 (mig
veterligen har den aldrig gjorts tidigare i Lysekilskommun). Skälet är att vi behöverha bättre
vetskap om vad våra invånare tycker och tänker om verksamheternai Lysekilskommun. En
undersökning är ingen undersökning, därför har vi Valt att upprepa undersökningen så att vi
har jämförelsetal från Vår egen kommun. Resultatet är inte smickrande,men inte så dåligt som

Lysekilspartietgör gällande! Det är viktigt att vi nu på ett seriöst sätt tar till oss resultatet i
undersökningen och arbetar fram en åtgärdsplan med klara mål som skall resultera i klara
förbättringar i nästa undersökning.

Den direkta frågan från Lysekilspartiettillundertecknad är:
Vad, kommunstyrelsens ordförande, anser Du vara grundorsakernatill de amnärkningsvärt
låga betygenpå områdena påverkan/förtroendedels när det gäller jämförelsen med andra
kommuner, dels när det gäller det kraftigt försämrade betygetjämfört med 2007?

Ödmjukhet tycker jag skall prägla analysernaav resultatet. De får inte vara allför spekulativa,
vilketjag tycker att Lysekilspartietsanalys är. Mitt utgångsläge i nuläget är vilkensituation
har vi politiskt när 2007 års enkät genomfördes?

Vid ingången till2005 föreslog revisionen att kommunstyrelsen inte skulle få ansvarfrihet för
år 2004, Lysekilskommun hade vid den tidpunkten en socialdemokratiskmajoritet. Vi från
allianspartiernatillsammansmed socialdemokraternaarbetade fram ett niopunkts program

HJSTERING Sign:  
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som de flestapartier ställde sig bakom. Med nämnda program som grund beslutade
fullmäktige om ansvarsfrihet. Programmethar Varit ett rättsnöre för samarbete över

partigränserna, ett samarbete som mellan alliansen och socialdemokraternafungerade mycket
bra fram tillhösten 2007, då en förändring skedde inom s. Många av de socialdemokraterna
som var med och jobbade i samförstånd, Valde att avgå från sina uppdrag i styrelser och
nämnder. Det är ett problem som naturligtvis är socialdemokraternas,men problemenhar satt

sina spår i den politiska debatten.

Vi har från alliansen fortsatt haft inriktningenenligt den inslagnaVägen med samarbeteöver

partigränserna, det ger det bästa resultatet för Lysekilskommun. Jag tror personligen att den
nämnda utvecklingenhar satt sina spår i enkätsvaren, men medger att det också är spekulativt.
Därför är det Viktigthur Vi arbetarmed frågorna för framtiden. Med bl.a. här nämnda enkät
och andra genomförda enkäter och dialogmöten som grund skall vi forma Våra mål för
framtiden. Underlaget är till för att Vi skall få en bättre kommun som är förankrad hos Våra
invånare.

Ronald Rombrant (LP) tackarför svaret.

JUSTERING Sign: å
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§3

FRÅGA TILL KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE- ”ÄR DET
ACCEPTABELTATTANVANDASKATTEBETALARNASPENGARTILL
PARTIPROPAGANDA?”

Dnr: LKS 09-485-105

Ronald Rombrant (LP) har i fråga 2009-12-30 ställt följande frågor tillkommunstyrelsens
ordförande med anledning av en annons om Lagen om Valfrihet (LOV) som Var publicerad i
lokalpressen 2009-12-16:

l. Har det skett ett misstag när ni Valt att låta skattepengar (vilketVi utgår ifrån)
finansieradenna annons, men att ni borgerliga partier avser att reparera misstaget
genom att tillkommunenåterbetalaannonskostnadenfrån era egna partikassor?

2. Vad är syftet med nämnda text?

Beredning

Fråga från Ronald Rombrant (LP) 2009-12-30.

Kommunfullmäktigebeslutar

att frågan får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

Nej, någon återbetalning kommer inte att ske. Annonsen finansieras inom ramen för det
statliga Stimulansbidrag kommunen erhållit som en del i förberedelsefasen för ett ev.

införande av LOV i kommunen.

.WJSTEPJNG Sign:
 mKS<wnnvwn$
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§ 4

MEDBORGARFÖRSLAGOM TÅGKOMMUNIKATIONTILL OCH FRÅN
LYSEKIL

Dnr: LKS 08-445-014

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

Administrativechefen anför i sin tjänsteskrivelse att Lysekilsbananär av mycket stor

betydelse för Lysekilskommun. Kommunenhar hos Västtrafikaktualiserat frågan om att
utreda förutsättningarna för persontrafik på Lysekilsbanan.Västtrafikhar i skrivelse 2009-10-
15 lämnat förslag på fortsatt samarbetekring frågan och kommunenhar i yttrande över

Trafikförsörjningsplan2011 ställt sig mycket positiv tillVästtrafiks förslag med anledning av

de önskemålkommunen framföitbeträffandetågtrafik till och från Lysekil.

Därutöver kan nämnas att diskussionerhar inletts med Banverketdär kommunen försöker få
Banverketatt uppgraderajärnvägen ut tillLysekil.

Beredning

Kommunfullmäktigesprotokoll 2008-10-09, § 148.
Medborgarförslag från Jessica Karlssonmil.
Administrativechefens tjänsteskrivelse 2009-11-03.
Ledningsutskottets protokoll 2009-1 l-l l, nr l50.
Kommunstyrelsensprotokoll 2010-01-07, § 3.

Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens förslag

att med hänvisning tillvad som redovisats om pågående aktiviteter i frågan om

tågkommunikationtillLysekil,anse medborgarförslagetbesvarat.

JUsTERrNG Sign: - /ø
p
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§5

LAG OM VALFRIHETSSYSTEM,LOV- FÖRSLAG TILL INFÖRANDEAV
VALFRIHETSSYSTEMENLIGT LOV I LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 08-451-731

Kommunfullmäktigefastställdevid sitt sammanträde2006-03-09,§ 12, Riktlinjer för
konkurrensprövning. Framtagandet av dessa riktlinjerhade sin grund i det niopunktsprogram
som kommunstyrelsenbeslutadeom i maj 2005 som ett led i att långsiktigtåstadkommaen

långsiktighållbarekonomiskutveckling. Nämnder och styrelser fick samtidigt i uppdrag att
inventera och pröva vilkaVerksamhetersom skulle kunna vara möjliga att konkurrenspröva.

Kommunstyrelsens ledningsutskottbeslutade2009-09-16,nr 114, att remittera utredningen
tillsocialnämndenför yttrande. Socialnämndenhar vid sammanträde2009-10-28 behandlat
förslaget om att Lysekilskommun skall tillämpalagen (2008:962)om valfrihetssystem inom
all socialtjänst från och med 2010.

Beredning

Kommunfullmäktigesprotokoll 2008- 1 0-22, § 176.
Projektledarnastjänsteskrivelse 2009-09-07.
Ledningsutskottets protokoll 2009-09-16,nr 114.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2009-10-07.
Socialnämndensprotokoll 2009-10-28, § 177.
Ledningsutskottets protokoll 2009-1 1-1 1, nr 147.
Kommunstyrelsensprotokoll 2009-1 l-25, § 190.
Centrala samverkansgruppensprotokoll 2009-1 1-24.
Kommunstyrelsensprotokoll 2010-01-07, § 1.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): att återremittera ärendet p.g.a. att regeringen förlängt beslutstiden
t.o.m. 2010-06-30 vilketger möjlighet tillytterligare överväganden.

Ronald Rombrant (LP): avslag på kommunstyrelsens förslag.

Stig Berlin (K): avslag på kommunstyrelsens förslag samt avslag på Roland Karlssons
återremissyrkande.

Propositionsordning

Komjnunliillmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Roland Karlssons återremissyrlçandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
förslag mot avslag.

JUSTERIFÃG Sign:
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Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons återremissyrkandemot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaråterremittera ärendet.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för att avgöra ärendet idag.
Nej -röst för att återremittera ärendet.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 22 ja-röster och 19 nej-röster att återremittera ärendet
genom en minoritetsåterremiss (se omröstningsbilaga).

Kommunfullmäktigebeslutar

a_tt återremittera ärendet ärendet p.g.a. att regeringen förlängt beslutstident.o.m.
2010-06-30 Vilketger möjlighettillytterligare överväganden.

JUSTERING Sign:
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_ NÄRVARO-/ OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING
§ 5

KOMMUNFULLMÄKTIGE N
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Ann-Charlotte Strömwall
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§ 6

ÅTGÄRDSPLAN, ÅTERSTÄLLANDEAVUNDERSKOTTI 2008 ÅRS BOKSLUT

Dnr: LKS 09-465-042

Enligt lag om kommunal redovisning skall den löpande redovisningen för varje räkenskapsår
avslutas med ett bokslut. Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansieringoch den ekonomiska ställningenvid årets slut.

God ekonomiskhushållning innebär att en kommun/landstingi normalfallethar ett rimligt
överskott i både den budgeterade resultaträkningen och i bokslutet. Uppkomna underskott,
efter beaktandeav s.k. synnerliga skäl, är ett resultatmässigt golv som inte får underskridas
om man skall följa lagstiftningen. Om underskott har konstaterats ställs krav på framtagande
av särskild åtgärdsplan.

Beredning

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2009- l 2- l 6.
Kommunstyrelsensprotokoll 2009-12-16, § 195.

Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna redovisad åtgärdsplan samt

g i övrigt notera redovisningen tillprotokollet.

JUSTERÃNG Sign:
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§ 7

ATTESTREGLEMENTE,KONTROLLAVEKONOMISKA TRANSAKTIONER,
FÖR LYSEKILSKOMMUN

Dnr: LKS 09-416-002

Nuvarande reglemente ”Reglemente för kontroll aV ekonomiskatransaktioner” är från 1990.
Ekonomienhetenhar utarbetatnytt förslag tillreglementebland annat eftersom det gällande
inte reglerarkontroll vid elektronisk fakturahantering och elektroniskhandel.

Beredning

Ekonomienhetenstjänsteskrivelse 2009-1 l- l 6.
Ledningsutskottets protokoll 2009-12-09,nr 160.
Kommunstyrelsensprotokoll 2009-12- 1 6, § 198.

Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens forslag

ü fastställa förslag till attestreglemente, kontroll av ekonomiska transaktioner, i

Lysekilskommun.

.rusTERrNG Sign:
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§ 8

RIKTLINJERFÖR FYSISKTILLGÄNGLIGHETFÖR PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Dnr: LKS 09-393-289

Västra Götalandsregionentillsammansmed kommunernai länet har tagit fram förslag till
riktlinjerför fysisk tillgänglighetför personer med funktionsnedsättning.I arbetethar också
handikapporganisationerna,Konsumentverket,Boverket,Länsstyrelsen med fleraVarit
delaktiga.

Beredning

Fyrbodals skrivelse 2009-10-26.
Ledningsutskottets protokoll 2009-1 1-1 1, nr 148.
Kommunstyrelsensprotokoll 2010-01-07, § 2.

Yrkanden

Elisabeth Larsson (KD), Göte Nyberg (S) och Roland Karlsson (FP): bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens förslag

g anta föreslagna riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning.

JUsTEmNG Sign:
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§ 9

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

Dnr: LKS 09-63-214

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningenhar arbetat fram ett förslag tilldetaljplan för Norra
Grundsund, Lyse-Berga 2:55 mil. Detaljplaneförslagetsom är upprättat 2003-06-18och
reviderat 2003-12-11 och 2009-02-06har varit utställt för granskning under tiden 17 februari
- 16 mars 2009.

Innan utställningen av 2009-02-06revideratplanförslagvar det ursprungligaplanförslaget
från 2003-06-18utställt under sommaren2003. Därefter reviderades planförslaget2003-12-11
och skickadesut tillLänsstyrelsen och de berörda sakägarna under sommaren2004.
Revideringen2009-02-09 föranleddes av att några av sakägarnavar starktkritiska till delar av

planförslaget och att ändringar gjordes för att försöka tillgodoseSynpunkterna.

Beredning

Miljö- och byggnadsförvaltningenshandlingar,justerade 2009-1 1-16.
Kommunstyrelsensprotokoll 2010-01-07, § 4.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP) och Roland Karlsson (FP): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens förslag

ät i enlighet med 5 kap 29 § plan- och bygglagen anta detaljplan för Norra
Grundsund, Lyse-Berga 2:55 mfl.,Lysekilskommun.

PJSTERIFJG Sign:
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§10

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTGÖRA KUNGSGATANTILLBILFRIGÅGATA

Dnr: LKS 10-14-311

Lars-ErikJohansson, Lysekil,har i medborgarförslag2010-01-13 föreslagit, att Kungsgatan,
delen Kungstorget-Midgård, görs tillen bilfrigågata, åtminstone sommartid.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Beredning

Medborgarförslag från Lars-ErikJohansson, Lysekil,2010-01-13.

Kommunfullmäktigebeslutar

att godkänna ordförandens åtgärd.
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§ 1 1

MEDBORGARFÖRSLAGOM INFORMATIONSTAVLORPÅ HUSEN LÄNGS
GAMLA STRANDGATAN

Dnr: LKS 10-15-849

Lars-Erik Johansson, Lysekil,har i medborgarförslag2010-01-13 föreslagit, att kommunen
medverkartillatt sätta upp nya informationstavlorpå husen längs Gamla Strandgatan.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och
miljö- och byggnadsnämnden.

Beredning

Medborgarförslag från Lars-ErikJohansson, Lysekil,2010-01-13.

Kommunfullmäktigebeslutar

att godkänna ordförandens åtgärd.

JUSTERING Sign: ä f.,
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§ 12

MEDBORGARFÖRSLAGOM FLYTTNINGAVSKANDIAMOTORNI
ÅKEBRÄCKAN

Dnr: LKS 09-473-879

Lars-ErikJohansson, Lysekil,har i medborgarförslag2009-12-21 föreslagit, att den av

Föreningen L Laurinskänkta Skandiamotorn,som är placerad i Åkerbräclcan, flyttastill
strandpromenadeni Norra Hamnen.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Beredning

Medborgarförslag från Lars-ErikJohansson, Lysekil,2009-12-21.

Kommunfullmäktigebeslutar

att godkänna ordförandens åtgärd.

JUSTEMNG Sign: i.
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§13

MOTION OM GRATIS PARKERINGAVMILJÖBILAR

Dnr: LKS 10-30-5 l 4

Inge Löfgren (MP) har i motion 2010-01-26 föreslagit, att gratis parkering för miljöbilar
införs i Lysekilmed början sommaren2010.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Beredning

Motion från Inge Löfgren (MP) 2010-01-26.

Kommunfullmäktigebeslutar

ät godkänna ordförandens åtgärd.

JUSTERÃNG Sign: á z”
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§14

VAL AVERSÄTTAREI SOCIALNÄMNDEN

Dnr: LKS 06-346-102

Lena M Hermansson (S) har i skrivelse 2009-12-03 avsagt sig uppdraget som ersättare i
socialnämnden. Kommunfullmäktigebeslutade2009-12-17 att godkänna avsägelsen.

Beredning

Kommunfullmäktigesprotokoll 2009-12-17, § 156.

Nominering

Klas-GöranHenriksson (S): att som ny ersättare i socialnämndenutse Marianne Bråten (S),
Hannevik 102, 453 92 Lysekil.

Kommunfullmäktigebeslutar

att_ utse Marianne Bråten (S), Hannevik 102, 453 92 Lysekiltillny ersättare i
socialnämnden.

JUSTERING Sign:
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§ 15

VAL AVLEDAMOT OCH ERSÄTTAREI MILJÖ- OCH BYGGNADS-NÄMNDEN

Dnr: LKS 06-346-102

Peter Ahlberg (S) har i skrivelse 2009-12-07 avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och
byggnadsnämnden.Maria Forsberg (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare och ersättaren
Farzein Hussein (S) har flyttatfrån kommunen.

Kommunfullmäktigegodkände avsägelserna Vid sitt sammanträde2009-12-17.

Beredning

Kommunfullmäktigesprotokoll 2009-12-17, §§ 157-159.

Nominering

Klas-GöranHenriksson (S): att som ny ordinarie ledamot i miljö- och byggnadsnämndenutse
Lena M Hermansson (S), Alfågelstigen 4, 450 33 Grundsund samt att som nya ersättare i
miljö- och byggnadsnämnden utse Filip Nordqvist (S), Dammvägen 7A, 453 36 Lysekil,
Malin Henriksson (S), samt Anneli Strand (S); Brattön Gård 110, 454 92 Brastad.

Kommunfullmäktigebeslutar

att som ny ordinarie ledamot i miljö- och byggnadsnämnden utse Lena M
Hermansson (S), Alfågelstigen 4, 450 33 Grundsund samt

att som nya ersättare i miljö- och byggnadsnämnden utse Filip Nordqvist (S),
Dammvägen 7A, 453 36 Lysekil, Malin Henriksson (S), Hedvägen 9, 454 32
Brastad samt Anneli Strand (S); Brattön Gård 110, 454 92 Brastad.
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§ 16

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Dnr:

Dnr LKS 08-458-052
Regeringsbeslutangående överklagandei fråga om detaljplan för skolområde Rinkenäs, Dona
1:38 mil.,Lysekilskommun.

Dnr LKS 09-108-108
Länsrättens dom angående överklagatkommunfullmäktigebeslut2009-02-26, § 22 - motion
angående kommunalaåtgärder för att förhindra bl.a. lönedumpning vid kommunal
upphandling.

Dnr LKS 09-481-709
Socialnämndens beslut2009-12-15, § 223
Kvalitetsledningssystem- kvalitet i Verksamhetenligt SOL, LVU,LVM och LSS.

Dnr LKS 09-480-709
Socialnämndens beslut2009-12-15, § 227
Förslag till ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården i
Lysekilskommun.

Dnr LKS 06-384-214
Länsstyrelsens meddelande 2010-01-05 att inget överklagandehar inkommit över
länsstyrelsens beslut2009-11-17, där länsstyrelsen avslagit överklagandetöver
kommunfullmäktigesbeslut2008-10-09, § 140, att anta detaljplan för Ostra Skolberget,
Grundsund.

Kommunfullmäktigebeslutar

ät anteckna informationen.
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