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BESLUTANDE:

Ledamöter Ersättare

Göte Nyberg (S) Torbjörn Stensson (S)
Ann-Charlotte Strömwall (FP) Gullan Nyberg (S)
Klas-GöranHenriksson (S) Tom Govik (FP)
Roland Karlsson (FP) Kristina Kihlberg(FP)
Yngve Berlin (K) Per-Åke Johansson (FP)
Britt-MarieKjellgren (K) Marie-LouiseÅstedt (MP)
Sven-GunnarGunnarsson (S)
Anne-MarieSöderström (S)
Carina Wallström (S)
Margareta Carlsson (S)
Micael Melin (S)
Bill Wallberg(S)
Margareta Lundqvist (S)
Henry Hansen (S)
Anette Björmander (S)
Hasse Ohlsson (S)
Klas Mellgren (S)
Solveig Aronsson (S)
Torsten Vikingson (S)
Curt Olsson (FP)
Yngve Larsson (FP)
Britt-Marie Govik (FP)
Britt-MarieDidriksson Burscher (FP)
Christina Rörvall-Dahlberg(C)
Siw Lycke (C)
Hans Nordlund (M)
LeifJönsson (M)
Marita Fermell-Lagrell (M)
ElisabethLarsson (KD)
Inge Löfgren (MP)
Ronald Rombrant (LP)
Ove Kummel (LP)
Mats Karlsson (M)

Vid Lippropet var, av 41 utsedda kommunfullmäktige, 33 ordinarie ledamöter och 6 ersättare
närvarande.
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§55

INFORlVIATION OM KONCEPTINRIKTNINGFÖR UPPLEVELSECENTRUMOCH
DEN FORTSATTAUTVECKLINGSPROCESSEN

Dnr: LKS 10-153-879

Under 2009 ingick Lysekilskommun en partnerskapsöverenskommelse för projekt IKON
(INTERREGIONALTKULTUROPPLEVELSESNÄTVERK).IKON är ett Interreg IV
projekt som medñnansierasav Europeiska regionala utvecklingsfonden.Lysekilsdel i detta
projekt berör etablerandet av ett Upplevelsecentrum i Lysekilskommun. Under 2009
anställdes Cia Lantz som projektledare för Upplevelsecentrum.
Upplevelsecentrum skall främja besöksnäringenpå helårsbasis och utgöra ett nav för alla de
turistiska aktiviteter och sevärdheter som återfinns i Lysekilskommun.

Utställningskonceptetoch byggnad skall knyta an tillLysekilskulturhistoria, nutid och
framtid. Analys av vilkentematisk inriktningsom bäst möter de ovan nämnda kriteriernahar
gett vid handen att detta är ”Skageraks Sj örövare”. Tematger goda möjligheter att integrera
historiskt och kulturellt viktiga företeelser som bland annat sillen och stenen.

ProjektledareCia Lantz informerarom det pågående arbetet.

Kommunfullmäktigebeslutar

att anteckna informationen.
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§56

MOTION OM ATTLYSEKILSKOMMUN SKALL ANSLUTA SIG TILL
FÖRENINGEN SVERIGES EKOKOMMUNER

Dnr: LKS 10- 1 90409

Inge Löfgren (MP) har i motion 2010-05-18 föreslagit, att Lysekilskommun skall söka
medlemskap i föreningen Sveriges Bkokommuner.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen och miljö-
och byggnadsnämnden.

Beredning

Motion från Inge Löfgren (MP) 2010-05-18.

Kommunfullmäktigebeslutar

att godkänna ordförandens åtgärd.
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§ 57

MOTION OM ATTUPPFÖRA EN INFORMATIONSTAVLAOM STENSORTERNA
PÅ ÖVRE KUNGSTORGET

Dnr: LKS 10-204-311

Ann-Charlotte Strömwall, (FP), har i motion 2010-05-25 föreslagit, att en informationstavla
sätts upp på Ovre Kungstorget. Tavlan skall beskrivade olika stensorter som finns i
stensättningenpå torget.

Kommunñallmäktiges ordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Beredning

Motion ñån Ann-Charlotte Strömwall, (FP) 2010-05-25.

Kommunfullmäktigebeslutar

att godkänna ordförandens åtgärd.
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§58

MOTION OM ATTSKAPAETTBÄTMUSEUM I NORRA HAMNEN

Dnr: LKS 10-203-141

Hans Nordlund (M) hari motion 2010-05-25 föreslagit, att kommunen snarast inleder en

planering för ett båtmuseum i Norra Hamnen.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Beredning

Motion ñån Hans Nordlund (M) 2010-05-25.

Kommunfullmäktigebeslutar

att godkänna ordförandens åtgärd.
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§ 59

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATTSKAPAEN UPPLEVELSEVANDRWGI
LYSEKILSSTAD

Dnr: LKS 10-195-149

Ulla Henriksson, Lysekil,har i medborgarförslag 2010-05-17 föreslagit, att kommunen
medverkartillatt skapa en upplevelsevandringi Lysekilsstad.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen.

Beredning

Medborgarförslag från Ulla Henriksson, Lysekil,2010-05-17.

Kommunfullmäktigebeslutar

a_tt godkänna ordförandens åtgärd.
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§ 60

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTSÄTTAUPP BELYSNINGPÅ TRÖTENS
ÄTERVINNINGSSTATION

Dm: LKS 10-194-317

Stefan Larsson, Lysekil,har i medborgarförslag 2010-05-20 föreslagit, att belysningskall
sättas upp på 'frötens âtervinningsstation.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen och
RAMBO.

Beredning

Medborgarförslag från Stefan Larsson, Lysekil,2010-05-20.

Kommunfullmäktigebeslutar

;g godkänna ordförandens åtgärd.
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§61

FRÅGA FRÅN RonALDRQMBRANT (LP) OM MAILADRESSERTILL
KOMMUNENS TJANSTEMANPÅ HEMSIDAN

Dnr: LKS 10-199-109

Ronald Rombrant (LP) har i fråga tillkommunstyrelsens ordförande ställt följande ñågor om

mailadressertill kommunens tjänstemän på hemsidan:

Bedömer du att det idag år 2010 finns någon annan kommun i Sverige där man via hemsidan
inte får fatt i de ledande tjänstemännensmailadresser?

När kommer tjänstemännens e-postadresser att presenteras på hemsidan?

Måste vi andra partier motionera i detta ärende eller kommer vi att se sådan handlingskraft
från den borgerliga sidan att vi slipper detta?

Beredning

Fråga från Ronald Rombrant (LP) 2010-05-23.

Kommunfullmäktigegodkänner

att frågan får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

Lysekilskommun använder in. en tiilfálligsöktjänst från Eniro. Detta innebär, att man som

medborgare söker på den roll man vill kontakta t.ex. näringslivschef. Tankenär att
utomstående med lite kunskap om kommunen inte ska behöva veta vad personen heter för att
kunna kontakta en representant inom det aktuella området.

Lysekilskommun skall tillsammansmed övriga kommuner inom växelsatnarbetet(Lysekil,
Munkedal och Sotenäs) upphandla en sökfunktiontillhemsidan som ersättning för den gamla
funktionensom stängdes ned vid årsskiftet. Funktionenstängdes ned eftersom den inte
fungerar tiilsammansmed Windows 2007. I den nya funktionenär det möjligt med funktion,
nanm, e-post och telefonnummersök. Genom att gemensamt upphandlaoch implementeraden
nya funktionenreduceras inköps och driftskostnaden.Förutsatt att beslut tas inom övriga
kommuner inom växelsamarbetetkommer denna lösning att implementerasunder juni månad.

Sotenäs och Munkedals kommuner har liknandeuppstäilningaroch sökfunktionersom

Lysekilhar idag vilketär anledningentiil att ett gemensamt inköp av en sådan funktion
gynnar alla tre kommunerna.

Den funktionsom ska ersätta Eniro kommer om beslut tas i övriga i växelsamarbetetingående
kommuner att införas under juni månad 2010.

JUSTERING Sign:
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§ 62

INTERPELLATIONFRÅN INGE LÖFGREN (MP) - HUR GÅR ARBETETMED
KOMMUNENS ENERGI- OCH KLIMATPLAN?

Dnr: LKS 10- l 89-403

Inge Löfgren (MP) har i interpellation 2010-05-18 ställt följande frågor om kommunens
arbete med energi- och klimatplanen:

Kommer kommunen att klara energiplanens mål?

Vilketunderlag i siffror kan kommunen redovisa som anger läget i form av energiförbrukning
och utsläpp av klimatpåverkandekoldioxid?

Vad görs för konkreta insatser för att klara målen?

Beredning

Interpellation från Inge Löfgren (MP) 2010-05-18.

Kommunfullmäktigebeslutar

att interpellationen får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

Målsättningenär att kommunen ska klara energiplanens mål. Vi arbetar med siffror från SCB
(Statistiskacentralbyrån) samt RUS (RegionaltUppföljningssystem för regionalamiljömål)
och Naturvårdsverkets utsläppsdata till luft etc. Dock är kommunerna i stoit behovav att få
mer hjälp med att ta fram relevanta siffror och ñågan har lyfts både tillHUV (Hållbar
UtvecklingVäst, det regionala energikontoret) och tillLänsstyrelsens miljömålssamordnare.
Nätverken inom HUV jobbar vidare med detta kontinuerligt.

Nedan följer en förteckning på några av de insatser som görs för att klara målen:

0 I dagsläget jobbar fastighetskontoretmed att jobba in ett energiuppföljningssystem
som ska hjälpa till i arbetet att följa upp och på sikt minska energiförbrukningen i
kommunens egna fastigheter.

0 Genom HUV (HållbarUtvecklingVäst) ingår kommunen i nätverk kring både ökade

satsningar på solenergi men även i diskussionerkring energieffektiviseringoch hur
man bör jobba med det.

0 I kommunens interna miljöcertifieringingår det miljöutbiidningoch där finns

energianvändningmed som en del och de anställda uppmärksammaspå hur man kan

spara energi på arbetsplatserna(och i vissa fall även i hemmen).
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Från och med juni kormnei' kommunen att ha en resurs som arbetarmed

energieffektivisering,genom bidrag från energimyndigheten,detta kommer att bidra
tillgenomförandet av de uppsatta målen.

l samband med EarthHour hade kommunen en temadag med energirådgivning och

ekologiskt fika med filmvisningav ”l elfte timmen” samt klimatdiskussion.Detta var

gratis och anordnades på kvällstid for att allmänheten skulle ha möjlighet att delta.

Under sommaren anordnas Sol-Vind-Vattenfor tredje gången och årets tema är

alternativa fordon. Det kommer finnas en utställning med el- och gasbilai'samt

elcyklar och samtidigt ges svar på frågor som rör fordon och miljö.

Under sommarenplaneras det även for ”Energirådgivningpå stan” där kommunens
tjänstemän (energl- och miljörådgivare) finns ute bland folkoch kan svara på frågor
samt ger tips och råd.

Den riktade rådgivningen for hushållenkommer att intensiñeras. Den person som

kommer att arbeta med energieffektiviseringkommer även att arbetamed
energirådgivning. Lysekilskommun har gått ur avtalet som fanns med Uddevalla
kommun och där Uddevallahade energirådgivning åt Lysekilskommun en dag per
vecka. Från och med 1/6 kommer det att finnas en energirådgivare på plats i
kommunen varje dag vilketkommer att ge en bättre rådgivningsverksamhet.
Kommunhuset kommer öppnas upp med ett medborgarrum med lättillgänglig
informationoch energirådgivningenkommer finnaspå plats, som sagt, alla dagar i
veckan. Det kommer även anordnas cafédialoger under hösten med inriktningpå
energi och klimat. Till exempel kommer en kväll handla om

passiv/aktivhus/lågenergihusoch samtidigt ge tips om hur man både kan spara pengar
och minska sin miljöpåverkani hemmen.

Måluppfyllelsenkommer att redovisas i årsredovisningen för år 2010.

Inge Löfgren tackarförsvaret.

JUSTERING Sign:
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§63

INTERPELLATIONFRÅN RONALDROMBRANT (LP) - TILLÄMPASNÅGON
FINANSPOLICY I LYSEKILSKOMMUN?

Dnr: LKS 10-200-040

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation om tillämpningenav ñnanspolicy i Lysekils
kommun ställt följande frågor:

1. Kommunallagenanger att fullmäktige skäll meddela kommunstyrelsennärmare
föreskrifter om medelsforvaltningen. Följer kommunstyrelsen den policy som

fullmäktige beslutade 1990? Om inte, vilketregelverk följer då kommunstyrelsen?

2. Kommunen har gått i borgen såsom för egen skuld förde kommunägda företagen.
Vilkenpolicy följer Lysekils Stadshus AB, LEVA och LysekilsBostäder'AB? Hur
utövar kommunstyrelsen sin tillsyn över dessa bolags skuldhantering?Hur följer
kommunstyrelsenupp riskema i dessa bolags skuldhantering?

Beredning

Interpellation från Ronald Rombrant (LP) 2010-05-23.

Kommunfullmäktigebeslutar

att interpellationen får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

1. Vid ett flertal tillfällenhar kommunstyrelsen fått en finansiell rapport som har stämts av

med den policy som utfärdades 1990.

Finanspolicynär nu omarbetadoch har varit uppe i kommunstyrelsenmen âterremitterades.
Med anledning av åter-remissen har en översyn av finanspolicynskett och den kommer att
behandlasvid kommunstyrelsens sammanträdeden 2 juni. Den uppdaterade ñnanspolicyn
omfattar samtliga bolag inom kommunkoncemen.

2. Kommunen har mycket riktigt gått i borgen, såsom för egen skuld for de kommunägda
bolagen. Detta är beslut som kommunfullmäktigetagit i gängse ordning, d.v.s. med
underliggande bedömningatt borgenstagarens förutsättningar att fullfölja sina åtagande.
Bolagen rapporterar tillsina respektive styrelser sin ekonomi och har enligt ägardirektiven
skyldighetatt redovisa avvikelser av väsentlig art.

Ronald Rombrant (LP) tackar för svaret.

JUSTERING Sign:
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§64

INTERPELLATIONFRÃN RONALDROMBRANT (LP) OM
__

KOMMUNKOMPASSENOCH SCB:S MEDBORGARUNDERSOKNING

Dnr: LKS 10-198-109

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation 2010-05-23 ställt följande frågor om

medborgaiundersökningenoch koimnunkompassen:

När kommer kommunkompassenatt genomföras?

När kommer en analys av SCB:s medborgarundersökningatt presenteras?

Beredning

interpellation från Ronald Rombrant (LP) 2010-05-23.

Kommunfullmäktigebeslutar

att interpellationen får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

Analys av medborgarundersökningen

Lysekilskommun har genomfört SCB:s medborgamndersökningvid två tillfällendels under
Våren 2007, dels under hösten 2009. Resultaten från den första medborgarundersökningen
lades tillgrund för det måi- och kvalitetsarbetesom inleddes i Lysekilskommun under
senvåren 2007. De kommungemensamrnamål som kommunfullmäktigeantog i december
2007 baserades i stor utsträckning på medborgarnassynpunkter i den under våren genomförda
undersökningen. Dessa mål har sedan dess prolongerats för 2009 och 2010 genom beslut i
kommunfullmäktigei samband med budgetbesirtten för de nämnda åren.

Bearbetningav den senaste medborgamndersökningenhar skett i ett första steg inför den
presentation som gjordes i kommunfullmäktige.Fördjupade analyser inom respektive
frågeonaråde sker i anslutning tillnämndernas och förvaltningar-nasutarbetandeav förslag tili
mål och aktiviteter för att nå målenunder 2010/2011.

När det gäller medborgarnassynpunkter på kommunenspolitiker och deras inflytandeoch
delaktighet i de politiskaprocesserna finns all anledning reflekteraöver dessa i partigrupper
och i kommunens olika politiska organ. De frågor som ställdes tillmedborgarnaavser synen
på samtliga kommunalapolitikeroch medborgarnas svar ger anledning tillen ödmjuk
inställning tillhur alla vi politikerpå bästa sätt kan skapa förtroende hos medborgarna.
Service och kvalitet för våra medborgare står i första rummet för mig och troligen för oss alla
i våra politiskauppdrag.
Vi har under våren 2010, men även under hösten 2009 genomfört ett antal cafédialoger kring
för kommunens medborgare angelägna ämnen. Som exempel kan nämnas äldrefrågor,
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näringslivsfrågor, samhällsplaneringsfrågor,målgruppenfamiljer,nyinflyttade,delårsboende,
medarbetarem.m. För sammanställs och analyserasdokumentationenfrån dessa cafédialoger.
Denna typ av dialoger utgör en viktig del i utvecklingsarbetetför Lysekil- lärande kommun.

Utan att föregripa resultaten kan jag redan nu säga att ett tydligt budskap ñån deltagarna i
cafédialogemaär betydelsenav denna typ av möten där diskussioner i angelägna frågor
mellan medborgare och politikersker i enkla former över en kopp kaffe. Ett mycket stort antal
deltagare i cafédialogernavittnar om att de blivit ett uppskattat inslag i utvecklingen av

demokratinoch medborgarnaspåverkansmöjligheter.

Kommunfullmäktigehar tillsatten parlamentariskutredning som har i uppdrag att föreslå hur
den politiska organisationenskall utformas under nästa mandatperiod. Även i detta
sammanhang är det av stor betydelse att vi som politiker funderar över hur vi skapar vitalitet
och medborgarfokus i det politiska arbetet. Service och kvalitet för våra medborgare står i
första rummet för mig och troligen för oss alla i våra politiska uppdrag.

När skall kommunkompassengenomföras?

Tjänstemännen har haft vårt politiska uppdrag att utarbetaett mål och resultatorienterat
kvalitetssystem. Detta har förberetts och nu införts i hela organisationen. Arbetethar krävt ett
stort engagemang och ansenlig tid hos alla medarbetare. Det har därför varit olämpligt att
samtidigt genomföra kommunkompassen,som i så fall tagit resurser från det pågående arbetet
med kvalitetssystem, därtill med årligen återkommandeeffektiviseringskravpå
administrationen.

Jag är nu beredd att ge uppdraget att genomföra kommunkompassenunder sista kvartalet i år.

Ronald Rombrant (LP) tackar for svaret.
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§ 65

MEDBORGARFÖRSLAG OM PLACERINGEN AV GRANITSKULPTUREN
”SILLEN” I NORRA HAMNEN

Dnr: LKS 10-93-866

Rosita Hairisson, Lysekil,har i medborgarförslag 2010-03-12 föreslagit, att granitskulpturen
”Sillen” i Norra hamnen: om den kommer att vara kvar, flyttas i sin fulla längd åt söder för att

bättre komma till rätta. Arendet har remitterats till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår bland annat att placeringen av

skulpturen är att betrakta som en tillfälligpreliminär lösning. Den slutgiltigaplatsen kommer
att bestämmas senare i samband med att övrig utsmyckning och andra anordningar i Norra
Hamnen placerasut.

Beredning

Medborgarförslag från Rosita Hairisson, Lysekil,2010-03-12.
Samhällsbyggnadsföxvaltningenstjänsteskrivelse 2010-03-19.
Kommunstyrelsensprotokoll 2010-04-28, § 77.

Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens förslag

g med hänvisning tili vad samhällsbyggnadsförvaltningen anfört i sin
tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat.
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§66

MOTION OM GRATIS PARKERINGFÖR MILJÖBILAR
 

Dnr: LKS 10-30-514

En motion om gratis parkering för miljöbilarhar inkommit från Inge Löfgren (MP). Motionen
har remitterats tillsamhällsbyggnadsföivaltningenfor yttrande.

Avsamhällsbyggnadsforvaltningenstjänsteskrivelse framgår bland annat att SKL 2008 gjort
en utredning om bland annat parkeringssubventionei'för miljöbilar.Den presenterades i
rapporten Parkeringpå gatznnairk2008.' Statistikoch jârkia om kommunernasgatunzarks-
parkering.

Enligt SKL:s utredning hade 42 kommuner regler for gratis parkeringav miljöbilar.I de flesta
av dessa var tillståndetbegränsattill vissa ytor eller till 1-2 timmar. 26 av de 42 kommunerna
tog ut en avgift för parkeringstillståndet.Tillståndensgiltighetstidvarierade mellan l och 5 år.
Även kostnaden för tillståndetvarierade kraftigt, från 17 till 400 kronor per år.

Beredning

Motion 2010-01-26 från Inge Löfgren (MP).
Kommunfullmäktigesprotokoll 20 l 0-01-28, § 13.
Samhällsbyggnadsforvaltningenstjänsteskrivelse 2010-03-19.
Kommunstyrelsensprotokoll 2010-04-28, § 76.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP) och Torbjörn Stensson (S): bifalltillmotionen.

Ove Kumrnel (LP): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på kommunstyrelsens forslag mot Lage Löfgrens mil. yrkande om bifalltill
motionen.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens forslag mot Inge Löfgrens mil.
yrkandeom bifalltillmotionen och finner, att konnnunfullmäktigebeslutarbifalla
kommunstyrelsens forslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:
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Ja-röst för bifalltillkommunstyrelsens forslag.

Nej-röst för bifalltill Inge Löfgrens mil. yrkande.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 31 ja-röster, 4 nej-röster och 4 ledamöter som avstår att
bifallkommunstyrelsens forslag (se omröstningsbilaga).

Kommunfullmäktigebeslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att med beaktandeav vad som framkommit i samhällsbyggnadsfoivaltningens
_

tjänsteskrivelse samt det faktum att parkeringsavgifteri Lysekilendast tas ut
under en mindre del av året avslåmotionen.
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Ärende: Motion om gratis parkering för miljöbilar

NÄRVARO-l OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST
--Ä

   

_--
_--
- Roland Karlsson

_mmmmmm2 Yngve Berlin -
-
2--
:_-
_--
:_-
- MicaelMelin _-
__-
2-_
_--
1-1
_--
--r
l_-
_--
E_-
:_-
22-
i_-
_--
_--
_--
--i
i_-
2-_
l_-
_--
--j-i
--2-1
_--
_--
-E-_
_l-
2--
2--
--Ä
2--

31 4 4
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§ 67

REVIDERADEPARKERINGSAVGIFTERINOM LYSEKILSKOMMUN

Dnr: LKS 10-148-316

Regeringsrätten har 2010-01-14 fastställt skatterättsnämndens förhandsbesked,vilketinnebär
att parkeringsavgifterpå gatumarkskall vara momsbelagda(25%). Likaså skall parkerings-
tiilständför boende och nyttokort monisbeläggas. Det är Stockholms stad som drivit ärendet
till avgörande.

Regeringsrätten anser att det finns ett visst samband mellan den prissättning som sker i den av

kommunernaförbehållnagatuparkeringsverksamhetenoch prissättningen i övrig parkerings-
verksamhet. Domen inbegrepäven rnomsskyldighetpå parkeringsavgifterunder 2009, vilket
för Lysekilskommun var ca l mnkr. Utvecklingsenhetenavsatte därför 230 tkr i bokslut 2009
och har betalat in denna moms.

Samhäiisbyggnadsföivaltningenhar med anledning av detta tagit fram försiag på nya avgiñer'
för parkering,nyttokort och boendekort inom Lysekilskommun.

Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2010-04-19.
Kommunstyrelsensprotokoll 2010-04-28, § 75.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP): bifall till kommunstyrelsens förslag med tiilägg, att gratis parkering för
miljöbilarinförs.

Propositionsordning

Propositionpå kommunstyrelsens förslag.

Propositionpå Inge Löfgrens tilläggsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner, att
kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkande och finner, att

kommunfullmäktigebeslutaravslå yrkandet.

Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens förslag

ät fastställa avgiftshöjningar för parkering,nyttokort och boendekort inom Lysekils
kommun eniigt redovisad tjänsteskrivelse.
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§68

LOKALFÖRSÖRJNINGSAMT TILLÄlNiPNINGSFÖRESKRIFTERFÖR
INTERNHYRORAVKOMMUNALA LOKALER

Dnr: LKS 10-21-057

Utredningen om ägande och förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheteröverlämnades
till kommunen och LysekilsBostädei'2008-06-26. Utredningen behandladesav

kommunstyrelsenvid sammanträde2008-09-03, § 149.

Inom ramen for denna utredning utarbetades ett forslag till "Tillämpningsforeskrifterfor
internhyror av kommunala lokaler”. Förslaget innehållerriktlinjer för lokalforsörjningen.
Avsiktenvar att dessa skulle ersätta tidigare tillämpningsföreskriftersom antogs av

kommunfullmäktige i mars 2004 med tillämpning från årsskiftet samma år. De nya
riktlinjernahar tillämpats av fastighetsenheten sedan september2008 men har inte blivit
föremål for ett formellt beslut.

Beredning

Förslag tiil ”Tillämpningsforeskriftei* för intemhyror av kommunala lokaler” 2008-05-08,
reviderad 2010-04-09.
Ledningsutskottets protokoll 2010-01-20, § 12.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-03-03, § 47.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-28, § 78.

Yrkanden

Yngve Berlin (K): tillägg, att kommunens lokalplanei' uppdateras och fastställs av

kommunfullmäktigeårligen.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag.

Propositionpå Yngve Berlins tilläggsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens forslag och finner, att
kommunñillmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins tilläggsyrkande och finner, att
kommunñallmäktige beslutarbifallayrkandet.
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Kommunfullmäktigebeslutar

att fastställa förslag till '°Tillämpningsföreskrifter för internhyror av kommunala
lokaler” 2008-05-08, reviderad 2010-04-09,

att samtidigt upphäva tidigare tillämpningsföreskrifter antagna av

kommunfullmäktige i mars 2004 samt

att kommunens lokalplaneruppdateras och fastställs av kommunfullmäktigeårligen.
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§ 69

KOMMUNALFÖRBUNDETFYRBODAL- ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2009

Dnr: LKS 10-133-042

KommunalförbundetFyrbodal har överlämnat årsredovisning, forvaltningsrevisionoch
revisionsberättelse för verksamhetsåret2009. Revisorerna har tillstyrktatt årsredovisningen
godkänns och att törbundsdirektionenbeviljasansvarsfrihet for räkenskapsåret.

Beredning

KommunalförbundetFyrbodals skrivelse 2010-04-13 med årsredovisning 2009, revisions PM
och revisionsberättelse.
Kommunstyrelsens protokoll 20l0»04-28, § 79.

Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_tt godkänna KommunalförbundetFyrbodais årsredovisning för år 2009 samt

att beviljaförbundsdirektionenansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.
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§ 70

VAL AVSTYRELSEI HAVSSTADENLYSEKILUTBILDNINGSAB

Dnr: LKS 06-346-102

Kommunfullmäktigebeslutadevid sitt sammanträde2009-12-17, § 151, att bildaett separat
utbildningsbolagför uppdragsutbildning.Bolaget gavs namnet Havsstaden Lysekil
UtbildningsAB. Bolagets styrelse skall bestå av 5 ledamöter och 2 ersättare. Val tillstyrelsen
måste genomföras.

Nominering

Roland Karlsson (FP):

Ordinarie

KatharinaLauren (M), ordförande
Wictoria Insulan (FP)
Mats Karlsson (M)

Ersättare

Jan Norén (FP)

Göte Nyberg (S):

Ordinarie

Tommy Collén (S)
Klas-GöranHenriksson (S)

Ersättare

Margareta Carlsson (S)

Kommunfullmäktigebeslutar

att utse följande styrelse i Havsstaden LysekilUtbildningsAB tom. 2010-12-31:

Ordinarie

KatharinaLauren (M), ordförande
Wictoria Insulan (FP)
Mats Karlsson (M)
Tommy Coilén (S)
Klas-GöranHenriksson (S)
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Ersättare

Jan Norén (FP)
Margareta Carlsson (S)
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