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Lokal: Borgmästaren, Stadshuset i Lysekil

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Anneli Strand (S)
Roland Karlsson (FP), ordf
Yngve Larsson (FP) Icke tjänstgörande ersättare:
Ann-Charlott Strömwall (FP)
Mats Karlsson, (M), 1:e vice ordf Gerd Persson (M), §§ 145-146 samt §§ 149
Hans Nordlund(M) 2:a?-
Jan-Olov Johansson (S) hommy Collén (S), § 145, del av § 146, samt §§ 149
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Torbjörn Stensson (S) Inge Löfgren (MP)
Anne-MarieSöderström (S)
Ronald Rombrant (LP)

Tjänstemän:

Anna Aronsson, Kommunsekreterare
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LysE K. Ls SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KON' N' U N

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdestid: 2010-09-01 kl 9.00-14.40
ajournering kl 12.00-13.00

Lokal: Borgmästaren, Stadshuset i Lysekil

Beslutande
 

Anneli Strand (S)
Roland Karlsson (FP), ordf
Yngve Larsson (FP) Icke tjänstgörande ersättare:
Ann-Charlott Strömwall (FP)
Mats Karlsson, (M), 1:e vice ordf Gerd Persson (M), §§ 145-146 samt §§ 149
Hans Nordlund (M) Anne-MarieSöderström (S)
Jan-Olov Johansson (S) Gunnel Pettersson (S)
Anita Lannesjö (S) Thommy Collén (S), § 145, del av § 146, samt §§ 149
Torbjörn Stensson (S) Anneli Strand (S)
Peter Ahlberg(S) Lars-ErikJohansson (S)
Anneli Strand (S) Inge Löfgren (MP)
Ronald Rombrant (LP)

Tjänstemän:

Anna Aronsson, kommunsekreterare
Lena Fischer, kommunchef
Ola Ingevaldson, administrativ chef

Paragrafer: §§ 145-158

Sekreterare:

Nämnd: Kommunstyrelsen Förvaringsplats: Kommunkansliet

Sammanträdesdatum:2010-09-01 Justeringsdatrtm: 2010-09-07

Anslagsdatttm: 2010-09-09 Ansiagets nedtagande: 2010-10-01

 Bevis om tillkännagivandeav justering:
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uOvriga närvarande
Gunnar Johansson, UddevallaEnergi, § 145
Emelie Vigemo, projektledareRAMBO, § 145
Cleas Lundberg,VD RAMBO, § 145
Ewa-Lott Swahnberg,ekonomichef, § 147 samt §§ 150-151
MikaelPersson, controller, § 147
Göran Gustavsson, polismyndigheten, § 148
Anders Buhlin, polismyndigheten, § 148
Susanne Kristensson, chef för verksamhetsstöd, §§ 149-150
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§ 145

INFORMATION OM FÖRPROJEKTBOHUSGAS

Dnr:

Representanter från RAMBO och Uddevalla Energi informerar om förprojekt Bohusgas.
Projektet innebär ett samarbete mellan RAMBO och Uddevalla Energi för att framställa
biogas av matavfall och avloppsslam.

.HETERÃNG Sign:
i  
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§ 146

INFORMATION OM LYSEKILSHAMN AB:SVERKSAMHET

Dnr:

Tor Carlsen, VD för Lysekils Hamn AB, informerar om Lysekils Hamn AB och avsiktsförklaring
avseende fárjetrañk.

sysmmfee Sign:   



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2010-09-01 5 (l 8)
 

§ 147

INFORMATION OM TENNISKLUBBEN

Dnr:

EkonomichefEwa-Lott Swahnberg informerarom att kommunen 2010-08-31 fick
meddelande om att Tennisklubbeni Lysekilhar försatt sig sj älva i konkurs. Vad detta innebär
ekonomiskt för Lysekilskommun, redovisas i delårsrapport per den 31 augusti 2010.

?osanning Sign:  



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2010-09-01 6 (l 8)
 

§ 148

SAMVERKANSAVTALMED POLISMYNDIGHETEN

Dnr.

Polismyndigheten och Lysekils kommun har som målsättning att teckna ett samverkansavtal
med gemensamma mål och arbetsområden under 2011. De arbetsområden som är aktuella i

Lysekilskommun kommer att regleras i ett samverkansavtal.

Samverkansavtalet innebär att kommunen och polisen tillsammans kommer att bestämma
Vilkaproblemområden arbetet ska fokuseras kring. Gemensamma resurser ska därefter satsas

på dessa områden. När samarverkangivit önskat resultat, byter man samarbetsområde. Syftet
med samverkan är att är att medborgarna i Lysekils kommun ska känna sig trygga samt

minskad brottslighet.

Samverkansavtaletkommer att gälla ett år och utvärderas under hösten 201 l.
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§149

FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETEN TUNTORP 3:55, DEL AV FÖRE DETTA
TUNTORP 11:1

Dnr: LKS

Fastighetsenheten fick 2009-10-21 i uppdrag av ledningsutskottet att genomföra en

fastighetsreglering av den del av fastigheten Tuntorp 11:1 som tidigare använts som

kommunförråd och lokalyta för LEVA så att denna byggnad med omkringliggande markyta
bildar en fastighet. I uppdraget ingick att parallellt lägga ut fastigheten till försäljning på
öppna marknaden.

Fastighetsregleringen är nu genomförd och Vinner laga kraft 2010-09-30. Fastigheten har
legat ute hos upphandlad mäklare för försäljning sedan tidig sommar. Flera intressenter har
funnits. Slutbud har 2010-08-31 inkommit från tre budgivare.

Mats Karlsson (m) och Torbjörn Stensson (s) yrkarbifalltillFastighetsenhetens förslag.

Beredning

Tjänsteskrivelse från chefen för Verksamhetsstöd2010-08-31.

Kommunstyrelsens forslag tillkommunfullmäktige

att att sälja fastigheten Tuntorp 3:55 till Industri AB Korp & Son för en köpeskilling
på 1 700 000 kr med tillträdeså snart fastighetsregleringenVunnit laga kraft.
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§ 150

UTVÄRDERINGAvGENOMFÖRD FÖRÄNDRING INOM
KOSTORGANISATIONEN SAMT UTREDNINGAVFRAMTIDAEKONOMISKA
STYRPRINCIPER

Dnr: LKS 07-409-0l 2

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att genomföra en utvärdering av genomförd
förändring inom kostorganisationen samt ta fram ekonomiska styrprinciper via extern
utredare.

KPMG, Göteborg, har erhållit uppdraget att genomföra utredningen. Utredningen har
genomförts genom intervjuer av berörda personer inom de inblandade förvaltningarna, den
egna verksamhetensamt stabspersonal.

Utredningen har enligt uppdraget utförts enligt följande:

0 Nulägesbeskrivningav organisation, styrning, verksamhet och ekonomiska
styrprinciper.
De mest prioriterade kostfrågorna.
De viktigaste förbättringsområdena
Sammanfattandeanalys
Förslag till förbättringsområden och rekommendationer.

Med den genomförda utredningen som grund har förslag har ett förslag till fortsatt arbete
tagits fram. Detta kommer att utföras inom organisationen för att få delaktighet och samsyn.
Finansieringsker inom den egna organisationen.

Beredning

KPMGzs utredning 2010-08-16.
Tjänsteskrivelse från ekonomichefenoch chefen för verksamhetsstöd2010-08-24.

Kommunstyrelsens beslut

a_tt uppdra åt kostenheten att i samarbete med en referensgrupp bestående av

representanter från beställandeförvaltningar utföra följande:

== Upprätta förslag tillen kostpolicy som beaktarkrav och behov inom
samtliga berörda förvaltningar.

= Utforma kostenheten till en enhet som säljer tjänster tillOlika förvaltningar
inom kommunen.

-= Upprätta förslag till interna. avtal mellan kostenheten och berörda
förvaltningar.

m Skapa en ekonornimodell där kostnaderna tydligt framgår och som lämnar
en god Lippfattning av vad kostpriset baseras på samt
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(Fortsättning § 150)

g uppdra åt kostenheten att redovisa tidplan och genomförandeprocess i för

kommunstyrelsen i december2010.

äêüåTERiNü Sign:
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§151

FRÅGA ANGÅENDE ÅTERRAPPORTERINGTILLKOMMUNSTYRELSEN

Ronald Rombrandt (lp) ställer fråga om återrapporteringen av överenskommelsenmed
Socialnämnden om att beviljaytterligare 4,3 mkr till Socialnämndens budget. Han undrar
vidare hur denna överenskommelsepåverkarbudgeten för 2010.

Kommunstyrelsens ordförande uppger att Socialnämndenhar påtalat att omstruktureringen av

antalet platser inom äldreomsorgen har medfört ett underskott för nämnden. För att utjämna
detta kommer en reglering ske via köpeskillingen för Stångenäshemmet med 4,3 mkr, vilket
kommer att redovisas i delårsrapporten den 31 augusti 2010. Beslut kommer att fattas av

Kommunfullmäktige i oktober i samband med behandlingenav tertialbokslutet.

tlUSTEäåNâ Signg  
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§ 152

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTSÄTTAUPP BELYSNINGPÅ TRÖTENS
ÅTERVINNINGSSTATION

Dnr: LKS 10-194-317

Stefan Larsson, Lysekil, har i medborgarförslag 2010-05-20 föreslagit, att belysning skall
sättas upp på Trötens återvinningsstation.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och
Rambo AB.

Michael Pettersson, marknadsansvarigvid Rambo AB, framför i skrivelse bland annat att

bolaget följer de direktiv och avtal som ingåtts med FTI (Förpackning och Tidnings
Insamlingen) och i dessa finns inget krav eller önskemålom belysning.Rambo AB kan därför
inte tillmötesgåmedborgarförslaget om belysningpå Trötens återvinningsstation.

Beredning

Medborgarförslag från Stefan Larsson, Lysekil,2010-05-20.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-05-27, § 60.
Tjänsteskrivelse från Rambo AB, 2010-07-12.
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2010-08-18, § 87.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

att med hänvisning tillyttrande från Rambo AB, avslå medborgarförslaget.

r”nsrnr{rrvr; sigpgg
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§ 153

MEDBORGARFÖRSLAGOM FLYTTNINGAVSKANDIAMOTORN I
ÅKEBRÄCKAN

Dnr: LKS 09-473-879

Lars-Erik Johansson, Lysekil, har i medborgarförslag 2009-12-=2l föreslagit, att den av

Föreningen L Laurin skänkta Skandiamotorn, som är placerad i Åkerbräckan, flyttas till
strandpromenadeni Norra Hamnen.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Av kultursekreterarens tjänsteskrivelse framgår bland annat att representanter från föreningen
L Laurin, som skänkt skandiamotom, och kommunen kommit överens om placeringen i
Åkerbräclçan, då det fanns flera motiveringar till att just den platsen ansågs bäst.
Kultursekreteraren föreslår därför att skandiamotomej skall flyttas.

Av samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse framgår bland annat att utsmyckningoch
andra anordningar i Norra Hamnen ännu inte fått sin slutgiltigaplacering och att frågoan om

en eventuell flyttninginte kan avgöras nu.

Yrkanden

Torbjörn Stensson (S) yrkarbifalltillmedborgarförslaget.
Mats Karlsson (M) yrkarbifalltillKommunstyrelsens ledningsutskotts förslag.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Mats Karlssons yrkande mot Torbjörn Stenssons yrkande
och finner att Kommunstyrelsen beslutatenligt Mats Karlssons yrkande.

Beredning

Medborgarförslag från Lars-Erik Johansson, Lysekil,2009-42-21.
Kommunfullmäktigesprotokoll 20l0=Ol-28, § 12.
Bildningsnämndens protokoll 20l0-O3m09, § 26, inkl. kultursekreterarens tjänsteskrivelse
2010-»02-04.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 20 l 0«05-=2'7.
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 201 O=08=l8, § 88.

Kommunstyrelsens förslag tillkümmünflâilmäktigê

ag med hänvisning till kultursekieterarens och samhällsbyggnadsförvaltningens
yttranden, avslå medborgarförslaget.

JEETERENG Sign:   
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§154

PINNEBERGETSHAMNFÖRENING

Dnr: LKS 10-270-825

Pinnebergets hamnförening bildades 2010-07-24. Medlemmarna i föreningen gav den nya
styrelsen i uppdrag att så fort som möjligt förverkliga planen med att i samarbete med
kommunen skapa båtplatser till föreningens medlemmar samt från kommunens kö. Byggstart
planeras tillnovembermånad, under förutsättning att arrendeavtal kan skrivas.

Beredning

Pinnebergetshamnförenings skrivelse 2010-07-26.
Skrivelse från Norra Skaftö Samhällsförening, 2010-08-1 l
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2010-09-18, § 90

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt hänskjuta frågan tillden pågående småbåtshamnsutredningen.

ag beakta frågan vid investeringsbudeten för 201 l.
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§ 155

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTINARBETABOENDEFORMEN ”SMÅBO” 1
KOMMANDE DETALJPLANERPÅ SKAFTÖ

Dnr: LKS 10-116-219

Jan-Eric Ericsson, Skaftö, har i medborgarförslag 2010-03-10 föreslagit, att kommunen i
kommande detaljplanerpå Skaftö inarbetarboendeformen ”Småbo”.

Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen och miljö- och
byggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver i sitt yttrande, att kommunen delar helt Skaftö Öråds
uppfattning om vikten av att vända trenden med utflyttade ungdomar och tar till sig förslaget
om ”Småbo”. Kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram en boendestrategi och tar med
sig Skaftö Öråds idéer i det arbetet.

Beredning

Medborgarförslag från Jan-Eric Ericsson, Skaftö, 2010-03-10.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-04-22, § 44.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2010-06-07.
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 20 l0-08-1 8, § 92

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

§11 med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande anse

medborgarförslagetbesvarat,

ÄETERÃYQG Sign:
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§ 156

REDOVISNINGAVDELEGERINGSBESLUT

Dnr: LKS 10-116-219

Anmälan om fattade beslutenligt delegationer tillutskott, ordföranden samt inom
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmarpå sammanträdesbordet.

Ledningsutskottets protokoll-
Kommunstyrelsens ordförandeprotokoll -

Kommunstyrelsens ordförande - förköpsprotokoll -

Kommunstyrelsens ordförande - övriga delegationer - nr 5/2010
Kommunchefens delegationer- nr 7-9/2010
Administrativechefens delegationer- nr l l-12/2010
Näringslivssamordnarensdelegationer -

Ekonomichefens delegationer - nr

Inköpssamordnarensdelegationer-
Personalchefensdelegationer - (Vidaredelegationtillpersonalsekr) w

Hamnchefens delegationer -

Fastighetschefens delegationer - nr. 2-6/2010
Fastighetsenhetens delegationer- nr 16-18/2010
Mark-och exploateringsingenjörens delegationer -

IT-chefens delegationer -

Lltredningsingenjörens delegationer -

Utveeklingschefens delegationer -

ÅÃETERÃIQG Sign:  
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§157

REVIDERING AVKOMMUNSTYRELSENSDELEGATIONSORDNING

Dnr: LKS

Med anledning av ändrad lagstiftning samt organisatoriska förändringar har
kommunledningskontoret genomfört en revidering av gällande delegationsordning för
kommunstyrelsens verksamhetsområde. Förslaget till reviderad delegationsordning bifogas
denna tjänsteskrivelse.

Ola Ingevaldson, administrativ chef, föreslår ett tillägg under punkterna l och 10 i förslaget
avseende samhällsbyggnadschefens delegation. Genom tillägget ges samhällsbyggnadschefen
möjlighet att vidaredelegera beslutanderättenenligt punkterna l och 10.

Beredning
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse, 20 l 0-08-1 6

Kommunstyrelsen beslutar

g godkänna upprättat förslag till delegationsordning för kommunstyrelsens
verksamhetsområde augusti 2010, med tillägget att samhällsbyggnadschefen ges
möjlighet att vidaredelegerabeslutanderättenligt punkterna 1 och 10.

ÃEJSTERETQG Sign:  
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§158

Ny LAG OM BRANDFARLIGAOCH EXPLOSIYA VARuOR_ REVIDERING AV
FORBUNDSORDNINGENFÖR RÄDDNINGSTJÅNSTFORBUNDETMITT
BOHUSLÄN

Dnr: LKS 10-290-175

En ny lag (proposition 2009/l0:203) om brandfarligaoch explosiva varor träder i kraft den l
september2010. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsaolyckor och skador på liv,
hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av

brandfarliga eller explosiva varor. Lagen skall även förebygga obehörigt förfarande med
varorna. Lagen utgör en förenkling och modernisering av de befintligareglerna på området.
Nytt i sak är att tillståndshanteringenbeträffande explosiva varor fortsättningsvis skall skötas
av kommunerna i stället för som idag av polismyndigheten.

Lysekils och Munkedals kommuner beslutade under år 2009 att bilda
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän fr.o.m. 20l0-0l-0l och antog då också
förbundsordning. Av förbundsordningens punkt 4.2 framgår, att kommunerna samtidigt
överförde ansvaret att fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna enligt lagen
(1988:868) om brandfarliga och explosiva varor till räddningstjänstförbundet. Denna lag
ersätts nu av den nya lagen.

Med anledning av den nya lagstiftningen har direktionen for räddningstjänstförbundet vid
sammanträde 20l0=08-20 föreslagit, att punkt 4.2 i förbundsordningen ändras och erhåller
följande lydelse:

Det är vidare förbundets syfte att svara för uppgifter enligt lagen (SFS 2010:101 l) om

brandfarliga och explosiva varor med tillhörande förordning (SFS 2010:1075) som åvilar var

och en av kommunerna i förbundet. Det ankommerdärvid på förbundet att bl.a.

0 Meddela tillståndtillhantering och överföring av explosiva varor

e Äterkallatillståndi förekommande fall
e Utöva tillsynöver efterlevnadenav givan tillstånd
e Meddela föreläggande och förbud i förekommande fall
e Fatta beslut om avgifter för tillståndsprövning,tillsyn, provtagning m.m.

Dessutom föreslår direktionen, att genomförandet av de förändringar som blir följden av den
nya lagstiftningenskall vara slutförda 20l0-l2-3 l.

Beredning

Sveriges Kommuner och Landstings cirlçuläi* 10:47;
Räddningstjänstförbundetsprotokoll 20lO==08v203 § 37, med förbundscheferls tjänsteskrivelse
20l0=08=09.
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Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

ät punkt 4.2 i förbundsordningen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän ändras
och erhåller följande lydelse:

Det är Vidare förbundets syfte att svara för uppgifter enligt lagen (SFS 2010:1011) om

brandfarliga och explosiva varor med tillhörande förordning (SFS 2010:1075) som åvilarvar

och en av kommunerna i förbundet. Det ankommerdärvid på förbundet att b1.a.

Meddela tillståndtillhantering och överföring av explosiva varor

Återkallatillståndi förekommande fall
Utöva tillsynöver efterlevnadenav givna tillstånd
Meddela föreläggande och förbud i förekommande fall
Fatta beslutom avgifter för tillståndsprövning,tillsyn,provtagningm.m. samt

a_tt genomförandet av de förändringar som blir följden av den nya lagstiftningen skall
vara slutförda 2010-12-3 l.

REFERENS Sign: 


