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BESLUTANDE:

Ledamöter Ersättare

Göte Nyberg (S) Torbjörn Stensson (S)
Aim-Charlotte Strömxvall (FP) Eva Leandersson (S)
Klas-GöranHenriksson (S) Gullan Nyberg (S)
Roland Karlsson (FP) Bernt 01111431' (S)
Yngve Berlin (K) Per-Åke Johansson (FP)
Britt-lviarieKjellgren (K) lvlariamre Larsson (FP), §§ 89-104 kl. 20.35
Sven-Grannar'Gunnarsson (S) lQ-istiira Kihlberg(FP)
Nlargareta Carlsson (S) Jan Ivarsson (M)
Micael Melin (S)
Bill Vtlallberg(S)
Henry Hansen (S)
Anette Björmander (S)
Hasse Ohlsson (S)
Klas Nlellgren (S)
Solveig Aronsson (S)
Curt Olsson (FP)
Yngve Larsson (FP)
Britt-Marie Didriksson Burscher (FP)
Wictoria hisulan (FP)
Christina RöNall-Dahlberg(C)
Siw Lycke (C)
Hans Nordlund (M)
John Berntsson (M)
LeifJönsson (M)
Marita Fermell-Lagrell (M)
ElisabethLarsson (KD)
Inge Löfgren (MP)
Ronald Rornbrant (LP)
Mats Karlsson (M)

Vid uppropet var, av 41 utsedda kommunfulhnäktige,29 ordinarie ledamöter och 8 ersättare
närvarande.
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§39

INFORMATION OM PROJEKTETEKOKOIVLPETENSFÖR BESLUTSFATTARE

Dnr:

Anna Jirelnark och Mats Alfredsson, HushållningssällskapetVäst, informerarom projektet
Ekokompetens for beslutsfattare, som genomförts i Lysekilskonnnun Lmder den gångna
vintern. Målet för projektet har varit att genom särskildaarbetsdagaroch dialogsennnarier
tillsammansmed politiker, chefer och beslutsfattareinom offentlig sektor

s Öka kunskapen om och engagemanget för hållbarutveckling och ekologisk mat

e Stödja de deltagande konnnunerna i arbetet med att förverkliga miljömålet]och målen
när det gäller ekologisk mat.

Projektet är nationellt och finansieras av Jordbruksverket.

Konununfullntäktigebeslutar

att anteckna iraformationen.

JUSTERING Sign:
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§90

INTERPELLATIONTILL KODHHVIUNSTYRELSENSORDFÖRANDE OM VADSOM
KOMMER ATTSKE MED BYGGNADENDÄR HONDA MARIN LIGGER

Dnr: LKS l0-299«299

Ronald Rombrant, (LP), har interpellation tillkonnnunstyrelsens ordförande ñågat vad som

kommer att ske med byggnaden i Rinkenäs där Honda Marin ligger.

Beredning

Interpellation nån Ronald Rombrant. (LP) 2010-08-16.

Kommunfullnlälátigesordföm n de :meddelar

a_tt han bedömer, att interpellationen faller utanför ramen För den konnnunala
kompetensen och att han dänned med hänvisning till KL 5 kap. 49§ finner sig
lagligen förhindrad att ställa proposition på att inteipellationen får ställas.

JUSTERING Sign: /z/
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§91

INTERPELLATIONEROM DELS BILDNINGSNÃMNDENSFRAJVITIDA
LOKALKOSTNADER,DELS ELEVUTVECKLINGENINOM GYMNASIESKOLAN

Dnr: LKS 10-298-291 och 10-300-612

Ronald Rornbrant (LP) har i två interpellationer till konrmnnstyrelseirs ordförande om dels
biidningsnäirmdensñarntida lekalkostnader,dels om elevntvecklingeir inom gymnasieskolan
ställt följande frågor:

Ser Du några andra alternativ än att nrinskzr antalet lärare när' det gäller att finansiera de ökade
lokaikostnaciernaför bildningsnämircten?

Varför skulle ett nytt gymnasium] i Rinkenäs påverka de nryeket tydliga trenderna med ett
minskat antal gymnasieelevertillLysekilsgymnasieskola?

Beredning

Ronald Rombrants interpellationer 20 l 0-08- I 6.
Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande 2010-08-19.

Iiommunfullmäktigebeslutar

att interpellationerna tar ställas.

Konrmunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) iämnar följande svar:

De ñågeställiringai* som Ronrbrairt tar upp i dessa båda interpellationer har jag besvaratFör ett
drygt år sedan. Vid kommunfullmäktigessammanträdeden 23 april 2009 lämnades ett
omfattandeoch detaljerat svar på en interpellation ein besparingarsom en följd av att ett nytt
gymnasiumbyggs. Detta svar innehöll en redovisning av bildningsirärmrdensdåvarande
hyreskostnaderoch de hyreskostnader, som irämnden beräknades få efter genomförd
omstrukturering.

Arbetetmed planering för omstrukturering av bildningsförvaltningenslokaler eñer
gymnasiets flytt “från Gullmarsskolanhar precis taåbörjats. Tanken är inte att
bildningsförvallirjngenskall ha kxrar* alla lokaler de har idag plus gymnasiets ytor. Iltifrån en

övergripande plan i tidigare utredning skulle bildningsförvaltningenöka sin totala tokalyta för
verksamheten i centrala Lysekilmed ca 500 kvm. i denna ökning av yta låg bla. att man då
skulle få lokaier för en kulturskola som man inte har idag. Det arbete som nu ;Jåbörjats är en

omarbetningav tidigare framtagen lokalplan för bildningsförvaltningensverksamhet utifrån
dagens förutsättningar. I arbetet ingår att effektivisera och anpassa lokater till verksamheter
och antal elever/bam. De lokaler som skall behållasär de som är i gott skick samt
kostnadseffektiva. Dåliga och dyra lokaier' skall avyttras eller rivas. Målet är att ett effektivare
lokalutiryttjande inte skall bli dyrare.

JUSTERING sign; /Ã/
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Jag förutsätter, att nämnden lämnar en lägesrapport i anslutning till sitt. förslag till budget för
år 201 1. Vilkaåtgärder' nämnden vidtar för att bedrivaVerksamheteninom av

konnnunfullnräktige tilldeladbudgetram, avgörs av bildningsnäirmden.Enligt de uppgifter jag
fått har bildningsnänrndeninga planer på att minska iärartätheten.

Vid kommunñillmäktigessammanträdeden 28 maj 2009 länrnade jag svar på Roinbrants
interpellation om konnnunens åtgärder för att möta de minskade elevkullarna inom
gymnasieskolan.

Det är ett faktum, att elevkutlamaunder de närmaste åren konnner att minska, så är det i hela
Sverige. Detta är väl en anledning så god som någon att satsa på ett irytt gymnasiunr där :nan
har möjlighet att i samverkan och närhet till irögskola/vtrxentrtbildningoch i nya
ändamålsenligaoch effektiva lokaler kunna förändra, förnya och utveckla utbildningenför att
locka nya elever och konkurrera på dagens gymnasienrarkirad.

För att möta situationen med minskade elevkullar' och ett ökat antal elever som söker till
fristående skolor har gynmasieträninden tagit ett antal strategiska besiut:

e Utveckla lärlingsutbildningpå ;yrkesutbildningarsamt Teknikcollegei samarbete med
näringslivet

a Införa en riksrekryterandespetsutbildningweviljadoch startar hösten 2010) med 30
platser (är fulibelagdmed kölista)

e Ansöka om marin riksrekryterande turism/entreprenörsutbildningfrån 201 1(g0da
förutsättningar)

o införa en-till-enkonceptet (datorer tillalla eiever hösten 2010)

e» Utöka samverkanmed Munkedals gynmasie-VuxenutbildningLysekiloch Sotenäs är
klart)

e Utökade möjligheter till ”distans studier” för resande elever från Sotenäs och
Munkedal samt förbättrade scheman for resande elever

a Sanrarbete med grundskolorna i ovan nämnda kormnunerçgemensammastudiedagar
111.111.) samt fortsätta att effektivisera/utnyttjasamverkan av lärarkompetens inom
konrmtmerna för att garantera kvalitet

o Ntarkiradsföringav ntbildniirgarnai närområdet men också nationellt

Vad man nu kan konstatera är, att på høiarinbiotogiprograrmnetoch spetsutbildningenökar
antalet externa elever, den nedåtgående trenden har birttits (förra året hade gymnasieskolan40
MB-elever, i år är det 65, en ökning med 25 elever). Dessutom har E7 elever börjat på det
nystartade byggprogratn- lärling, Vilketär ett tillskotteftersom dessa elever annars hade gått
tillUddevalla. Sammantaget minskar inte antalet elever på gymnasiet läsåret 2010-2013 utan
kommer att vara c:a 740750 elever' konnnande läsår vilketär något fler än förra året.

Ronald Rombrant (LP) tackar försvaret.

JUSTERING Sign:
'
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§92

MOTION ONI ATTSKAPA ETT BÄTMUSEUNI I NORRA HANINEN

Dnr: LKS l0-203-l4l

li--lans Nordlund (M) har i motion 2010-05-25 föreslagit, att konnnunen snarast inleder en

palnering for ett båtinuseinr: i Norra Hamnen.

Konnnuiañllliziäktigehar remitterat motionen till konnnunstjgrelseii.

Näringslivsenheten skriver i sitt yttrande, att enhetens arbete med ett upplevelseeeniruin har
fokus på kommunens kulturhistoria genom tiderna och i planerna ingår även en

vattenanknuteir del med båtar från förr och nu, där det skall finnas iraöjlighetei* för besökarna
att få upplevelser ute till havs eller vid kaj.

Beredning

Motion ñån Hans Nordlund (M) 2010-05-25.
Konnnunfulhnäktigesprotokoll 2010-05-27, § 58.
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2010-06-02.
Ledningsutskottets protokoll 2010-06-16,76.
Konnnunstyrelsens protokoll 2010-06-30, § 123.

Kommunfulhraälçtigebeslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att med E1änvisning tillnäringslivsenhetens yttrande anse motionen besvarad.

JUSTERING Sign:
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§93

MEDBORGARFÖRSLAG OM FLER OCH BÄTTREOFFENTLIGA TOALETTER

Dnr: LKS 10457299

Ibrahim Sharif, Lysekil,har i medborgarförslag 2010-0649 föreslagit, att fler och bättre
offentliga toaletter tiilskaiaas i Lysekil.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget tiil kömmtnastgrrelsen.

Beredning

Medbörgarlörslag från Ibrahim Sharif, Lysekil,2010-0629.

KaminLulfullnrälçtige iaesltltar*

;i godkänna ordförandens åtgärd.
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§94

IVIEDBORGARFÖRSLAG OM ATTSKAPA EN UPPLEVELSEVANDRING I
LYSEIGLSSTAD

Dnr: LKS 10-1 95-149

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

Kommunfullmäktigehar remitterat medborgarförslaget till konnnunstyrelsen.

Näringslixrsenhetens skriver i sitt yttrande, bland annat, att i [någående arbete med ett

upplevelsecentruin ingår även att titta pa olika upplevelsevandringar,där man med hjälp av

modern teknik kan ge besökarnaen intressant, lustfylld och spännande upplevelse kring
intressanta områden i koirnnunen. Idéerna i medborgarförslaget konnner att tas tillvara i det

pågående utvecklingsarbetetoch projektledaren för Lipplexrelsecentnnn kommer att ta kontakt
med förslagsgivaren för fortsatt idéutbyrte.

Beredning

Medborgarförslag från Ulla Henriksson, Lysekil,2010-05-17.
Konnnunfttlhnäktigesprotokoll 2010-05-27, § 59.

Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2010-06-02.
Ledningsutskottets protokoll 2010-06-16, § 75.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-30, § 124.

Kommunfuilmäktigebeslutar i enlighet med kommunstyrelseiis förslag

git med hänvisning till näriiigslivsenhetens yttrande anse medborgarförslaget
besvarat.
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§95

IVIEDBQRGARFÖRSLêGOM ATTANLÄGGA EN FARTDÄNIPANDE
FÖRHOJNING PÅ GRANSGATAN

Dnr: LKS 10-125-319

lvlarianneMadsen, Lysekil,har i medborgarförslag 2010-04-07 föreslagit, att man anlägger en
fartdämpande förhöjning en bitovanför krönet på Gränsgatan.

Kommunfullmäktigehar remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

SamliäElsbyggnadsförvaltningert skriver i sitt yttrande att Imnrnnnren har sänkt
hastighetsgränsen i området till 30 km/tinrefter studier av trafikmiljön.Om överträdelser sker
mot hastighetsgränsen är det en polisiäi* fråga.

Beredning

lvledborgarförslagfrån lVIarianne Nladsén, Lysekil,2010-04-07.
Korannunfrlllmäktigesprotokoll 2010-04-22, § 42.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2010-05-27.
Ledningsutskottets protokoll 2010-06-16, § 73.
Konrnrtlnstyrelsens protokoll 2010-06-30, § 125.

Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens Förslag

att avslå medborgarförslaget.

JUSTERING Sign:
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§ 96

NIEDBORGARFÖRSLAG OM ATTSÄTTAUPP SOPTUNNORPÅ
FÖRENINGSGATANOCH GRÄNSGATAN

Dnr: LKS 10-124-459

Nlariamre Nladsén, Lysekil, har i medborgarförslag 2010-04-07' föreslagit, att man sätter upp

soptunnor på Föreningsgatan och Gränsgatan, framför allt under sonnnarperioden.

Kommunfullmäktigehar rernitterat medborgarförslaget till konnnnnstyrelsen.

Sanrlaällsbyggnadsforvalnriragen skriver .i sitt yttrande att sträekorna utgör ett. gångstråk
nrellarn Norra Hamnen och Havets l-lus-onrrådet och att komnmnen komtnei* att se till att

sopkärl sätts Lrpp infor sonnnarsäsongen.

Beredning

hfiedborgarförslag 20 l 0-04-07.
Konnnuirfrlllnräktigesprotokoll 2010-04-22, § 41.
Samlrällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2010-05-27.
Ledningsutskoitets protokoll 2010-06-16, § 72.
Kommunstyrelsensprotokoll 2010-06-30, § 126.

Konununfullmälctigebeslutar i enlighet med konnnunstyrelsens förslag

att bifallamedborgarförslaget.
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§97

MEDBORGARFÖRSLAG OM PARKERINGSPLATBERPÅ ÖVRE KUNGSGATAN

Dnr: LKS 09-457-514

Per Tengberg,Lysekil, har i medborgarförslag 2009-12-14 föreslagit vissa åtgärder för att
Förbättra parkeringssituationenpå övre Kungsgatan.

Kommunñtihnäktige har remitterat medborgarförslaget till konunuristyrelsen.

Santthällsbyggnadsförvaltningenskriver i sitt yttrande att för att få en bättre efterlevnad av 30-
minutersregeiti på övre .Kungsgatan krävs regelbunden parkeringsövervakning.
Parkeringsplatsernafinns markerade genom stenläggniirg. Att parkering sker inom markerad
plats kontrolleras också vid ;Jarkeriirgsövervakningen. Parkeringsöxlervaloiing i Lysekil sker
för närvarande endast Lnrder* tre månader per år, (.i.v.s. sonnnartid.

Beredning

Nledborgarförslag2009-12-14.
Konnnurafttllniäktigesprotokoll 2009-12-17, § 169.
Samhällsbyggnadsföryaltrzingens tjänsteskrivelse 2010-05 -27.
Ledningsutskottets protokoll 2010-06-16, § 71.
Konnnunstyrelsens protokoll 2010-06-30, § 127.

Konrmunfullmäktigebeslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

gt med hänvisning till sanxhällsbyggnadsförvaltningens yttrande anse

medborgarförslaget besvarat.

esW a__%.w_g_;__*
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§ 98

MEDBORGARFÖRSLAGOM FLER PAPPERSKORGAR

Dnr: LKS 08-248-339

Ibrahim Sharif, Lysekil,har i medborgarförslag 2008-06-03 föreslagit att fier papperskorgar
placerasut i Lysekilunder sonnnarsäsongen.

Konnntmfullmäktigehar remirterat medborgarförslaget till konnnrlnstyrelsen.

Samhäi1sbjgggnacisförvaltiringenskriver i sitt yttrande att det vid arrangemang av olika slag i

Lysekils tätort kompletteras med extra sopkärl.

Beredning

Riiedborgarförslag 2008-06-03.
Konnnuirñlllmäktigesprotokoll 2008-06-12, § 86.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-27.
Ledningsutskottets protokoll 2010-06-16, § 70.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-30, § 128.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): avslag på kommunstyrelsens forslag i att-sats 2 och i stället bifall till
medborgarförslaget.

Propositious0rdni11g

Konnmlnfullnräktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på konnnunstyrelsens forslag i att-sats 1.

Proposition på kommunstyrelsens forslag i att-sats 2 mot Roland Karlssons yrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på konnnunstyrelsens förslag i att-sats 1 och finner, att

konnnurafullmäktige beslutarbifalla förslaget.

Ordföranden ställer proposition på konnnunstyrelsens förslag i att-sats 2 mot Roland
Karlssons yrkande och finner, att kommunfullmäktige beslutar bifalla Roland Karlssons
yirkande.

JUSTERING Sign:
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Kommunfullmäktigebeslutar

gt; uppdra åt samhäIisbyggnadsförvaltningen att göra en översyn av den offentiiga
:niljönom att eventuelft förtäta placeringenav papperskorgar samt

gt med hänvisning till detta bifallamedborgarförslaget.
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§99

NIEDBORGARFÖRSLAGOM ATT INFÖRA PARKERINGSFÖRBUD1 BACKEN
NED TILL BOWLINGHALLEN

Dnr: LKS 09-456-514

Per Tengberg,Lysekil, har i medborgarförslag 2009-12-14 föreslagit, att parkerlngsförbracl
införs i backenned till box-vlinglrallen.

Kornrnunfullmäktigehar remitterat medborgarförslaget till konnnunstyrrelsen.

Fastighetsehefert skriveri sitt :yttrande bland annat att då vägen är smal och backen brant ses

det som naturligt att man inte parkerardär. Efter kontroll med kommunens tratlkansvariga
finns inga hinder att det sätts upp ett parkeringstörbtrd på aktuell sträcka. Mitt i lfnacken frnns
en ficka där man anser att förbudet inte skall gälla.

Beredning

Nledborgarförslagñån Per Tengberg,Lysekil,2009-12-14.
Konnnunfullmäktigesprotokoll 2009-12-17, § 168.
Fastighetsenhetens tjänsteskrivelse 2010-05-07, inkl. karta över' aktuellt område.
Leclningstrtskottets protokoll 2010-06-16, § 69.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-30, § 129.

Konrmuufullxnäktigebeslutari enlighet med konlmunstyrelsens förslag

att att bifallamedborgarförslaget.

JUSTERING Sign:
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§ 100

MEDBORGARFÖRSLAG?M BYGGANDEAV EN BASTU VID STRANDEN I
RÖDBERGSVIK,FISKEBACKSIQL

Dnr: LKS 10-291-260

Richard Åkerman mfl.,Fiskebäckskil,hari medborgarförslag 2010-08-09 föreslagit, att en

bastu skall byggas vid stranden i Rödbergsvik,Ostersidan, Fiskebäckskil.

Iionnnunñlllmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Beredning

hdedborgarförslag från Richard .Åkerman 111.0., Fiskebäckskil,2010-08-09.

Konununfullmälçtigebeslutar

att godkänna ordförandens åtgärd.

JUSTERING Sign: [li/å NM.
såld/free”
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§101

MOTION OM BREDBANDSUTBYGGNADPÅ LANDSBYGDEN

Dnr: LKS 10-304-269

Christina RÖrvaH-Dahlbergoch Siw Lycke, båda (C), har i motion 2010-08-17 föreslagit, att

Lysekiis koinnnun utreder möjiigheten att medñnansiera ñberföreningamasutbyggnad av

bredband på Iandbygden inom ramen för landsbygdsprogrammet.

K0nnnunñ11hnäktigesordförande har remitterat 1110ti0nen tiii konununstyrelser).

Beredning

M0ü0r1 från Christina Rörvall-Dahlbergoch Siw Lycke, båda (C) 20100847.

Kommunfullnläktigebeslutar

att godkänna ordförandens åtgärd.

JUSTERING Sign: t), I/(
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§102

IVIEDBORGAIQFÖRSLAG OM ÅTGÄRDER I ONLRÅDET IVIELLAN
KOLONILOTTERNAOCH KYRKOGÄRDEN1 DALSKOGEN

Dnr: LKS 10-297-260

Airita Lannesjö, Lysekil,har i medborgarförslag2010-07-25 föreslagit, att kormnunen
besiktigarområdet mellan kolonilotternaoch kyrkogården i Dalskogen och kontaktar
markägaren för diskusson om hur området skall röjas upp.

Kornanunfullrnäktiges ordförande har remitterat .medborgarförslaget till konnnunslyirelser: och
miljö- och byggnadsnämnden.

Beredning

Nledborgarförslag från Anita Lannesjö, Lysekil,2010-07-25.

Kommunfullmäktige beslutar

gg godkänna ordförandens åtgärd.

JUSTERING Sign: M Å: g.
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§103

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATTUPPFÖRA EN HINDERBANAI ANSLUTNING
TILLBEACHVOLLEYPLANERNAI ÄLEVIK

Dnr: LKS 10-301 -829

Daniel Olofsson, Lysekil,har i medborgarförslag 2010084 7 föreslagit, att en hinderbana
skal] uppföras i anslutning til] beachvoileyiplanemai Ålevik.

Konununñziiiiiäktiges ordförande har remilterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Beredning

ivledborgarförslagfrån Daniel Olofsson, Lysekil,2010-08-17.

Iiomznunfullmäktigebeslutar

gg godkänna ordförandens åtgärd.

w/ Z
› m. z
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§104

DETALÃPLAN FÖR VANDRARHERI INOM 'QMRÅDET LYCKANSSLIP -DEL AV
SKAFTO-FISIGEBÄCK 1:170 NLFL, FISKEBACKSIGL,LYSEKILSKOMMUN --

ANTAGANDEHANDLINGENLIGT 5 KAP 29 § PLAN- OCH BYGGLAGEN

Dnr: LKS l0-98=2l4

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar i samarbetemed RådhusetArkitekterutarbetat ett förslag
till detaljplan för vandrarhem inom området Lyckans Slip, del av Skañö-Fiskebäck 1:170
Intl., Fiskebäckskil,upprättat 2010=02-25. Genom planen ges möjlighet att uppföra ett
vandrarhem inom området Lyckans Slip. Planområdet omfattar också en befintlig
konferenslokal som ges ändamålet hotell, vandrarhem; konferens. Inom övriga delar av

planen är ändamålet fortsatt srnåindustri.

Beredning

Antagandehandling 2010-02-25 med niiljö- och byggnadsnämndens utställningstrtlåtande
2010=04-23 och Samrådsredogörelse 2009=04-l6.
Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 20l0-05w063 § l 18.
Kommunstyrelsens protokoll 20l0«06-30, § 130.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): bifall till konnnunstylrelsens förslag.

Konnnunfullmäktigebeslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

g i enlighet med 5 kap 29 § plan- och bygglagen, anta detaljplan for vandrarhem
inom området Lyckans Slip, del av Skañö-Fiskebäck 1:170 mil. Fiskebäckskil,
upprättad 2010-02-25.

JUSTERING Sign: .Il
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§ 105

:conmnnrnvssr-INBJUDAN ATT*PECKNA FÖRLAGSLÃN

Dnr: LKS 10-224-045

Lysekils kommun blev medlem i Kommuninvest år 2005. Konnnttninxrest har snabbt
utvecklats till att vara den största långivaren till kommnnsektorn i Sverige och uppfattas både
i Sverige och internationellt som Kommungäld.

Iionmruninvest ekonomisk förening har vid årsstämman 2010-03-25 beslutat förstärka
kapitaliseringen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB genom att ta upp ett

förlagslån på högst l 000 mnkr' ñån medlemmarna i förening. Föreningen avser därefter att i
sin tur vidareutlåna dessa medel till bolaget i form av ett förlagslân. Syftet är att öka
kapitalbasens storlek tillatt motsvara minst l procent av balansomslntnnrgen senast 2012.

Från Kommuninvest ekonomisk förening föreligger en inbjudan att teckna en del i
Föreningens förlagslån enligt bilagd skrivelse. Erbjudandet kan endast tttnyttjas av

medlemmarna.

Beredning

Skrivelse ñån Konnnurnnxrest, 2010-03-30.
Kommun]ednirtgskontorets tjänsteskrivelse 2010-05-28.
Ledningsutskottets motokoll 2010-06-16, § 77.
Kommunstyrelsens protokoll 2030-06-30, § 132.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktigebeslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att genom förlagslån tili Konnnnninxtest ekonomisk förening låna ut högst 2,6 mnkr
enligt de villkorsom framgår av föreningens erbjudande daterat mars 2010,

att placeringen i förlagslånet finansieras i första hand genom att använda kommunens
likviditetsöverskott, i andra hand genom upplånirtg saint

att länma en bindande teckningsanmälan och genomföra denna utlåning med det
lånebelopp som tilldelats kommunen samt att vid behov uppta lämplig
finansieringav utlåningen.
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§106

AVSÄGELSEFRÅN ERSÄTTARE1 KOIVINIUNFULLNIÄKTIGE

Dnr: LKS 06645-101

Birgitta Vikingsson (S) har i skrivelse 2OI0«08»08 avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommtlnfulhnäktigep.ga. hälsoskäl.

Beredning

Birgitta Vikingssons slqixrelse 2010«08»O8.

Kommanfullnräktigebeslutar

att godkänna avsägetsen,

g översända ärendet tiil länsstyrelsen för ny sanunanräkning samt

att framföra ett tack för det arbete som nedlagts.

JUSTERING Sign: i'
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§ 107

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG SOM LEDAMOT IHBILDNINGSNÄIVINDEN,
ERSÄTTAREI KOMMUNSTYRELSENOCH ERSATTAREI LEVA AB:S
STYRELSE

Dnr: LKS 06-346-102

Birgitta Vikingsson (S) har i skrivelse 2010-08-08 avsagt sig uppdragen som ledamot i

biidningsnänmden,ersättare i kommunstyrelsen samt ersättare i LEVA ABzs styrelse.

Beredning

Birgitta Vikingssons skrivetse 2010-08-08.

Kornmunfuilrnäktigebeslutar

git godkänna avsägeisen,

att remittera ärendet till valberedningensamt

att framföra ett tack för det arbete som nedlagts.

JUSTERING Sign:
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§ ros

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG SOM LEDAMOT r KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr: LKS 06-345-101

Torsten Vikingsson (S) har i skrivelse 20l0=08= 18 avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunñzllnräktigep.g.a. familjeskäl.

Beredning

Torsten Vildngssonsskrivelse 201 0=08= l 8.

Kommunfullnrälçtigebeslutar

a_tt godkänna airsägelsen,

g översända ärendet till länsstyrelsen lör ny samnranräkniiig samt

att framföra ett tack för det arbete som nedlagts.
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§109

VAL AV LEDAlVIÖTEROOH ERSáÅTTAREI STYRELSEFFÖR RIKSBHYGGENS
KOOPERATIVAHYRESRÄTFSFORENIDJGLYSEICILSALDREBOSTADER

Dnr: LKS 09-447-102

Konnnunfulhnäktigebeslutadevid sannnanträde2010-06-23, § 82, bla. att tillsammansmed

Riksbyggen bildaen kooperativ hyresrättsförening med nanmet Riksbyggens kooperativa
hyresrättsförening Lysekilsäldrebostäder samt att utse tre personer till ordinarie
styrelseledamöter' i föreningen och tre personer som ersättare.

Eirliüt nuvarande Jlanerinu konnner' konstituerande förenin sstännna och st *relsemöte att
ID b L

genomföras 2010-08-27 varför' val till styrrelsen måste genomföras.

Nominering

Per-Åke Johansson (FP):

Ordinarie ledamöter' Ersättare

Roland Karlsson (FP), ordförande

Agneta Essén, socialchef Lena Fischer, kommunchef

Eva-Lott Sxvahnberg,ekonomichef Roland Persson, ekonom

Klas-Göran Henriksson (S): ersättare för Roland Karlsson i styrelsen w Jan-Olof Johansson

(3)-

Komzntrnfullmäktigebeslutar

a_tt utse följande ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen för Riksbyggens
kooperativa hyresrättsförening Lysekilsäldrebostäder:

Ordinarie ledamöter' Ersättare

Roland Karlsson (FP), ordförande .lan-Oioflohansson (S)

Agneta Essén, socialchef Lena Fischer, konnnunchef

Eva-Lott Swahnberg,ekonomichef Roland Persson, ekonom

JUSTERING Sign: /a/øø. ;gp/M


