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BESLUTANDE:

Ledamöter Ersättare

Göte Nyberg (S) Per-GunnarAhlström (K)
Ann-Charlotte Strömwall (FP) Bernt Ortner (S)
Klas-GöranHenriksson (S) Birgitta Vikingsson (S)
Roland Karlsson (FP) Gullan Nyberg (S)
Yngve Berlin (K) Eva Leandersson (S)
Sven-GunnarGunnarsson (S) Tom Govik (FP)
Anne-Marie Söderström (S) Per-Åke Johansson (FP)
Margareta Carlsson (S) Jan Ivarsson (M)
BillWallberg(S) Fredrik Lundqvist (M)
Margareta Lundqvist (S) Lennart Nilsson (KD)
Sven Forsberg (S)
Hasse Ohlsson (S)
Klas Mellgren (S)
Torsten Vikingson (S)
Curt Olsson (FP)
Yngve Larsson (FP)
Britt-Marie Govik (FP)
Britt-MarieDidrikssonBurscher (FP)
Lars-Åke Olsson (FP)
Christina Rörvall-Dahlberg(C)
Siw Lycke (C)
Hans Nordlund (M)
Leif Jönsson (M)
Marita Ferrnell-Lagrell (M)
Inge Löfgren (MP)
Ronald Rombrant (LP)
Mats Karlsson (M)

Vid uppropet var, av 41 utsedda kommunfullmäktige, 27 ordinarie ledamöter och 10 ersättare
närvarande.
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§17

INTERPELLATIONTILLKOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE OM VILKA
ÅTGARDERKOMMUNEN PLANERAR FOR ATTHINDRAFORTSATT
MINSKNING AVBEFOLKNINGEN

Dnr: LKS 10-69-040

Inge Löfgren (MP) har i interpellation tillkommunstyrelsens ordförande 2010-02-18 ställt tre

frågor om vilkaåtgärder kommunenplanerar för att hindra fortsatt minskning av

befolkningen.

Beredning

Inge Löfgrens interpellation 2010-02-18.
KS ordförandes interpellationssvar2010-02-25.

Kommunfullmäktigebeslutar

ggr; interpellationen får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

Vår vision 2015 (antagen 2006-06-21 av ett enigt fullmäktige).
"Lysekilskommun skall vara ett levande samhälle året runt och präglasavpositiva
människor som inspirerar varandra tillnya idéer, visar tolerans och kännerframtidstro. "

Ovanstående vision ligger tillgrund för våra strategier och målet att vi skall ha en

befolkningsnivåpå cirka 15500 invånare år 2015!

Fråga 1:
Vad är det som misslyckatsmed befolkningsplaneringendå fler flyttarfrån kommun?

Svar:
Befolkningsplaneringär ett begrepp som för tankarnatillhistoriska händelser och till länder
som idag inte är demokratier. Lysekilskommun bedriver inte befolkningsplanering.Däremot
har vi kommunfullmäktigesuppdrag att verkaför ett levande samhälle året: runt med ett
invånarantal som kan möjliggöra god samhällsservice. Vår uppgift är att vända en negativ
trend. Samhällsutveclçlingär en process som kräver långsiktighet och uthållighet.
Vi arbetarmed en rad projekt som kommer att förbättra vår situation befolkningsmässigt.
Som exempel kan nämnas, att detaljplanen för Skolberget i Grundsund har vunnit laga kraft,
Spjösviksplanenkommer med största sannolikhet också att godkännas i år. Vi har andra
detaljplanerunder färdigställande i kommunen, både när det gäller bostäder ooh markför
företagsetableringar. Att överklagaär en demokratisk rättighet som vi naturligtvis skall ha den
största respekt för. Men man kan undra hur vår situation hade varit under innevarande
lågkonjunkturom PREEMS detaljplan inte hade blivit överklagad. Jag är övertygad om att vi
hade haft en betydligtstörre arbetsmarknad,vilketnaturligtvis hade påverkat in- och
utflyttningsnettot.

 
sUsrnnrNe Sign:  
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Fråga 2:
Vad har Vision 2015 hittillskostat skattebetalarnai form av planläggning, strandpromenader,
bostadsområden, vägar, Vatten, avlopp, reklamkampanjer mm?

Svar:
En samhällsutveckling över tid är otroligt viktig! Den som står stillabackar,omgivningen rör

sig hela tiden! För att vi skall klara våra framtida åtaganden, inte minst ekonomiskt, måste vi
planera för det som efterfrågas. I flera enkäter som redovisats framgår det väldigt klart att

bostäder, infrastruktur, samt utbildningarpå alla nivåer är det som är avgörande för en positiv
befolkningsutveckling.Det ingår i det kommunalauppdraget att långsiktigtplanera för en

positiv ekonomisk-,teknisk-, ekologisk-, social utveckling i samband med den fysiska
planeringen.

Fråga 3:
Kommer kommunen att ändra strategi för att vända befolkningsutvecklingen?

Svar:
I samband med översynen av kommunfullmäktigesmål i budgetarbetet för 2011, kommer vi
att skärpa upp strategin. Det är för att alla skall förstå att det är nödvändigt att Lysekils
kommuns strategi bygger på att skapa ekonomisk och social tillväxt.

Internationell forskning är enig om att samhällen och organisationer som lyckas och når
framgång agerar i riktningmot sin vision. De drivs av värden som de tror på, de har stor

enighet och liten obalans i sina synsätt. De har djupt engagerade aktörer som arbetar i

gemensam riktningmot visionen.

Det är så jag vill se att vi arbetar för Lysekilsbästa!

Inge Löfgren tackar för svaret.

JUSTERING Sign:   
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§18

FRÅGA TILL KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE OM LYSEKILS
KOMMUNS DELTAGANDEI KAMPANJENEARTHHOUR 2010

Dnr: LKS 10-70-409

Inge Löfgren (MP) har i fråga tillkommunstyrelsens ordförande 2010-02-21 frågat om

Lysekilskommun kommer att delta i kampanjen EarthHour 20 l 0 och i så fall i vilken
omfattning.

Beredning

Fråga från Inge Löfgren (MP) 2010-02-21.

Kommunfullmäktigebeslutar

a_tt frågan får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

Jag håller med om att förra årets manifestation inte blev så omfattande. I år har kommunen
engagerat miljöstrategen vid samhällsbyggnadsförvaltningen att i samarbete med
miljöombuden och energirådgivaren vidta olika åtgärder för att åstadkomma ett bredare
engagemang vid årets manifestation. Information kommer att riktas till allmänheten men

också internt inom kommunens verksamheter. Kontakter har tagits med LEVA i LysekilAB,
Svenska kyrkan och LysekilsBostäder AB. Olika aktiviteter kommer att arrangeras, bl.a.
filmvisning.

Inge Löfgren tackarför svaret.

JUSTERENG Sign: f;
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§ 19

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTKUNNA SKICKA IN MEDBORGARFÖRSLAG
ELEKTRONISKT

Dnr: LKS 09-443-004

Nicklas Gustafsson, Lysekil,har i medborgarförslag2009-12-08 föreslagit, att medborgarna
skall kunna skicka in medborgarförslag elektronisktoch med hjälp av E-legitimation.

Ärendet har remitterats tillkommunstyrelsen.

Administrativechefen skriver i sitt yttrande, bland annat, att kommunfullmäktigeunder våren
2009 behandlatett likartat medborgarförslagnämligen om möjligheten att lämna in formulär
och blanketter direkt på kommunens hemsida. I yttrandet över medborgarförslaget anförde
kommunledningskontoretdå, att man ansåg det Viktigt att kunna erbjuda medborgarnaden
servicen och att införandet av ett system som möjliggör detta ligger i tiden. I samband med att
kommunens nya hemsida arbetades fram prövade man också olika alternativ för att kunna
genomföra detta.

Kommunens nya hemsida publicerades i septemberoch arbetetmed att utveckla hemsidan har
pågått intensivt under hösten. I denna utveckling är arbetet med att kunna tillhandahålla
lösningar för medborgarnaatt kommuniceramed kommunenhögt prioriterat. I detta ingår
också att pröva lösningar liknande det som föreslås i medborgarförslaget.

Beredning

Medborgarförslag från Nicklas Gustafsson, daterat 2009-12-08.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2009-12-17, § 164.
Administrativechefens tjänsteskrivelse 2009-12-10.
Ledningsutskottets protokoll 2010-01-20, § 2.
Kommunstyrelsensprotokoll 2010-02-03, § 24.

Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens förslag

g med hänvisning tillvad kommunledningskontoretanfört anse medborgarförslaget
besvarat.

.FUSTERENG Sign:  
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§l 20

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTPENSIONÄRER OCH PERSONER MED
FARDTJANST SKALL FÅ ÅKA GRATIS MED ”LYSEKILSRUNDANmLINJE 851

Dnr: LKS 09-425-014

Alfred Hjelm, Lysekil,har i medborgarförslag2009-11-24 föreslagit, att pensionärer och
personer med färdtjänst skall få åka gratis med ”Lysekilsrundan”,linje 851.
Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Administrativechefen skriver i sitt yttrande, bland annat, att Lysekilsrundan,linje 851, som

trafikerarLysekilstätort, fyller en mycket viktig funktion för äldre och funktionshindradei
tätorten. Detta är också den huvudsakliga anledningentillatt kommunenValt att behållalinjen
i kollektivtrafikutbudettrots att den vid olika tillfällenifrågasätts av besparingsskäl.

Lysekilskommun har under de två sista åren i sina yttranden tillVästtrafiköver
trafikförsörjningsplanernabegärt ett underlag för att kunna bedömakostnaderna för att låta
pensionärer åka fritt med kollektivtrafiken.Västtrafikhar meddelat, att man under Våren
kommer att förse kommunen med detta underlag. Med detta underlag som grund kommer
kommunen att inför år 2011 pröva möjligheten att låta pensionärer utnyttja kollektivtrafikeni
kommunenutan kostnad.

Slutligen skall nämnas, att det går att nå bussföraren via ett mobilnummersom finns angivet i
anslutning till tidtabellen.På detta sätt kan föraren stanna bussen på en plats som inte är
ordinarie hållplats.

Beredning

Medborgarförslag från Alfred Hjelm, daterat 2009-11-24.
Administrativechefens tjänsteskrivelse 2010-01 -l 2.
Ledningsutskottets protokoll 201 0-01-20, § 3.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-02-03, § 23.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens förslag

att med hänvisning till administrative chefens yttrande anse medborgarförslaget
besvarat.

JUSTERING Sign:  
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§ 21

MOTION OM ÖKAD DEMOKRATISKKONTROLLAVKOMMUNENS
FASTIGHETSKAPITAL

Dnr: 07-446-253

Yngve Berlin (K) har i motion 2007-10-17 föreslagit, att kommunfullmäktigeupphäver
kommunstyrelsens delegation att in blanco avyttra kommunala fastigheter samt att

kommunfullmäktige i högre grad blir den instans som behandlaroch beslutarhur kommunens
egendom skall hanteras. Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionentill
kommunstyrelsen.

Av administrative chefens tjänsteskrivelse 2010-01-12 framgår bland annat att

kommunstyrelsens befogenheter att köpa och försälja fastigheter regleras i reglemente för

styrelsen. Nu gällande reglemente fastställdes av kommunfullmäktige 2008-06-12, § 79.

Kommunfullmäktiges delegation till kommunstyrelsen och riktlinjerna för denna bl.a. vad
gäller fastighetsförsäljningar framgår av § 8 i reglementet. Den fastighetsförsäljning som

exemplifieras i motionen konstateras ha skett inom ramen för gällande delegation och
riktlinjer.

Beredning

Motion från Yngve Berlin (K) 2007-10-17.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2007-10-25, § 159.
Administrativechefens tjänsteskrivelse 2010-01-12.
Ledningsutskottets protokoll 2010-01-20, § l.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-02-03, § 20.

Yrkanden

Yngve Berlin (K): bifalltillmotionen.

Roland Karlsson (FP): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins yrkandeom bifalltillmotionen.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins yrkande om

bifall till motionen och finner, att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens
förslag.

JUSTERING Sign:   
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Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens förslag

ag med hänvisning tilladministrative chefens yttrande avslåmotionen.
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§ 22

DRIFTSFORMFÖR KOMMUNENS SMÅBÅTSHAMNAROCH
REDERIVERKSAMHETEN

Dnr: LKS 08-396-825

Kommunstyrelsenbeslutade den 25 nov 2009 att föreslå lcommunfullmäktigebesluta.

att uppdra ä kommunstyrelsen teckna driftavtalmed LysekilsHamn AB för småbåts- och
rederiverksamhetenför 2010.

att revidera bolagets ägardirektiv och bolagsordning i enlighet med detta beslut.

att uppdra åt Lysekilshamn AB att upprätta en underhållsplanförsmåbåts- och gästhamnarna
samt att upprätta ett fördjupatunderlag för fortsatta överläggningarom framtida driftsformer
för småbåtshamnaroch gästhamnarsamt.

att ge kommunledningskontoreti uppdrag att i samarbetemed bolaget utreda Vissa
gränsdragningsfrägor inför ett ställningstagandeom verksamheternasframtida organisatoriska
placering.

Den 16 decemberbeslutadekommunstyrelsen

att återremitera ärendet för kompletterande utredning.
Förtydligande: Undersöka om detta är förenligt med LOU (lagen om offentlig upphandling).

Den 17 december2009 beslutadekommunfullmäktige

att uppdra åt kommunstyrelsen att sluta ett driftavtal med LysekilsHamn AB avseende
småbåtshamnaroch gästhamnarsamt rederi för år 2010.

att revidera bolagets ägardirektiv och bolagsordning i enlighet med detta beslut.

att uppdra åt LysekilsHamn AB att upprätta en underhållsplanför småbåtsn och
gästhamnama,samt att upprätta. ett fördjupatunderlag för fortsatta överläggningar om

framtida driftsformer för småbåtshamnaroch gästhamnarsamt

att ge kommunledningskontoreti uppdrag att i samarbetemed bolaget utreda vissa
gränsdragningsfrågor inför ett ställningstagandeom verksamheternasframtida organisatoriska
placering.

Beredning

Kommunstyrelsens protokoll 2009-11=25, § 185.
Kommunstyrelsens protolcoll 2009=12= 1 6, § 201

.

Kommunfullmäktigesprotokoll 2009=12=1 7, § 150.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 20 l O«0 l a22.

Kommunstyrelsensprotokoll 2010-02-03
, § 19.

JUSTERING Sign:   
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Forts. §22

Yrkanden

Yngve Berlin (K): avslag på kommunstyrelsens förslag i att-sats 5, i övrigt bifall till

kommunstyrelsens förslag.

Roland Karlsson (FP): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Ronald Rombrant (LP): bifalltillkommunstyrelsens förslag med komplettering tillatt-sats 4 -

” besiktigaoch..”.

Roland Karlsson (FP): bifalltillRonald Rombrants yrkandeom komplettering av att-sats 4.

Klas-GöranHenriksson (S): bifalltillRonald Rombrants yrkande.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag i att-sats 1.

Propositionpå kommunstyrelsens förslag i att-sats 2.

Propositionpå kommunstyrelsens förslag i att-sats 3.

Propositionpå kommunstyrelsens förslag i att-sats 4 mot Ronald Rombrants mil. yrkande.

Propositionpå kommunstyrelsens förslag i att-sats 5 mot Yngve Berlins avslagsyrkande.

Propositionpå kommunstyrelsens förslag i att-sats 6.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i att-sats l och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i att-sats 2 ooh finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i atv-sats 3 och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i attwsats 4 mot Ronald
Rombrants mfl. yrkande och finner, att kormnunfullmäktige beslutar bifalla Ronald
Rombrants mil. yrkande.

Ordföranden ställer proposition på kommpunstyrelsens förslag i att=sats 5 mot Yngve Berlins

avslagsyrlçandeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag,

JUSTERING Sign: ,g ,› .Å
u
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Forts. § 22

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i att-sats 6 och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Kommunfullmäktigebeslutar

g återkallakommunfullmäktigesbeslut från 2009-12-17, § 150,

att driva småbåtshamnsverksamheteni förvaltningsform under 2010 med placering i
samhällsbyggnadsförvaltningen,

att fortsatt driva rederiverksamheteni förvaltningsform under 2010 med placeringi
samhällsbyggnadsforvaltningen,

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningenatt besiktigaoch upprätta en

underhållsplanför småbåtshamnarna,

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningenatt upprätta fördjupatunderlag för
fortsatta överläggningar om framtida driftsformer för småbätshamnaroch
gästhamnar,samt

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningenatt utreda vissa gränsdragningsfrågor
inför ett ställningstagande om verksamheternasframtida organisatoriska
placering.

JUSTERENG Sign:   
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§23

FÖRSLAG TILLNYA TAXORPÅ OSCARS

Dnr: LKS 09-442-806

Taxesättningenpå Oscars har inte justerats på många år Vilketinnebär att hyresnivån idag är

förhållandevislåg och behöver räknas upp.

Beredning

Tjänsteskrivelse 2009-11-18 från stf bildningschefoch enhetschef fritid.
Bildningsnämndensprotokoll 2009-12-01, § 1 1 1.
Kommunstyrelsensprotokoll 2010-02-03, § 22.

Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställanya taxor för uthyrningav Oscars i enlighet med upprättat förslag.

JU§TERENG Sign:  
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§ 24

GRANSKNINGSRAPPORTFRÅN KOMMUNENS REVISORER

Dnr: LKS 09-472-024

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lysekilskommun granskat intern
kontroll avseende arvoden till förtroendevalda.

Granskningsrapporten har översänts tillkommunstyrelsen för kännedom.

Beredning

Granskningsrapport från KPMG, daterad 2009-12-21.
Kommunstyrelsensprotokoll 2010-02-03.

Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens förslag

anteckna redovisning av KPMGrs granskningsrapport avseende arvoden till
förtroendevaldatillprotokollet.

att

JUSTERENG Sign: 
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§ 25

MOTION ANGÅENDE PLANERADFÖRSÄLJNINGAVFASTIGHETENBOVIKS
SKOLA

Dnr: LKS 10-73 -253

Yngve Berlin (K) har i motion 2010-02-23 föreslagit, att kommunfullmäktigelyfter bort
fastighetenBoViks skola från kommunens försäljningsplan.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionentillkommunstyrelsen.

Beredning

Yngve Berlins motion 2010-02-23.

Kommunfullmäktigebeslutar

att att godkänna ordförandens åtgärd.
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