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BESLUTANBE:

Ledamöter Ersättare

Göte Nyberg (S) Per-Åke Johansson (FP)
Ann-Charlotte Strörnwall (FP) Bernt Ortner (S)
Klas-GöranHenriksson (S) Eva Leandersson (S)
Yngve Berlin (K) Anders Nilsson (S)
Britt-Marie Kjellgren (K) Tom Govik (FP)
Sven-GunnarGunnarsson (S) Marianne Larsson (FP)
Anne-Marie Söderström (S)
Carina Wallström (S)
Margareta Carlsson (S)
Jan-Erik Andersson (S)
Bill Wallberg(S)
Margareta Lundqvist (S)
Henry Hansen (S)
Anette Björmander (S)
Hasse Ohlsson (S)
Klas Mellgren (S)
Solveig Aronsson (S)
Curt Olsson (FP)
Britt-Marie Govik (FP)
BritbMarie DidrikssonBurscher (FP)
Wictoria Insulan (FP)
Lars-Åke Olsson (FP)
Christina Rörvall-Dahlberg(C)
Siw Lycke (C)
Hans Nordlund (M)
Gerd Persson (M)
Leif Jönsson (M)
Marita Fermell-Lagrell (M)
ElisabethLarsson (KD)
Inge Löfgren (MP)
Susanne Baden (MP)
Ronald Rombrant (LP)
Mats Karlsson (M)

Vid uppropet var, av 41 utsedda komnnmfttllnräktige, 33 ordinarie ledamöter och 6 ersättare
närvarande.
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§110

PARENTATION

Ordföranden hållerparentation över den avlidneordföranden i kommunfullmäktiges
valberedningLars-GunnarFriberg.
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§ 1 11

INKALLANDEAVERSÄTTARE1 KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr: 06-345-101

Länsstyrelsen har 2010-09-14 beslutat inkalla Kent-Ove Johansson, Tallvägen 24, 454 30
Brastad som ny ersättare för Socialdemokraterna

.

Beredning

Länsstyrelsens beslut20 l 0-09- 1 4.

Kommunfullmäktigebeslutar

g anteckna länsstyrelsens beslut i protokollet samt

att hälsa Kent-Ove Johansson välkommentillkommunfullmäktige.
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§11:

INKALLANDEAVLEDAMOT OCH ERSÄTTAREI KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr: 06-345-101

Länsstyrelsen har 2010-09-14 beslutat inkalla Torbjörn Stensson, Damnwägen 7C, 453 36

Lyseki,som ny ledamot för Socialdemokraternaoch Liz Olofsson, som ny ersättare for
Socialdemokraterna.

Beredning

Länsstyrelsens beslut 2010-09-14.

Kommunfullmäktigebeslutar

ü anteckna länsstyrelsens beslut i protokollet samt

ag hälsa Torbjörn Stensson och Liz Olofsson välkomnatillkommunfullmäktige.
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§113

FRÅGA TILL KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDEoM KOSTNADENFÖR
ATTTA BORT EN INDUSTRIHALL I RINKENAS
Dm' LKS 10-345-109

Ronald Rombrant (LP) har ställt följande fråga tillkommunstyrelsens ordförande i skrivelse
2010-09-15 - ”Hur många miljonermåste Lysekilskommun betala för att få bort
industrihallenñamfor det tänkta Rinkenäsgymnasiet?”

Beredning

Fråga från Ronald Rombrant (LP) 2010-09-15.

Kommunfullmäktigeantecknar

 

g ñågan kommer att besvaraspå nästkommande sannnanträde.
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§r14

FÖRSÄLJNINGAVFASTIGHETENTUNTORP3:55, DEL AV FJ). TUNTORP11:1

 

Dnr: LKS

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

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

kormnunförråd och lokalyta for LEVA så att denna byggnad med omkringliggandemarkyta
bildaren fastighet. l uppdraget ingick att parallellt lägga ut fastigheten till försäljning på
öppna marknaden.

Fastighetsregleringenär 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.

Beredning

Tjänsteskrivelse från chefen för verksamhetsstöd 2010-08-31.
Kommunstyrelsen 2010-09-01, § 149.

Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_tt 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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§ 125

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTSÄTTAUPP BELYSNING PÅ TRÖTENS
ÅTERVINNINGSSTATION

Dnr: LKS 10-1945317

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

Kommunfullmäktigesordförande 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 (Förpackningoch Tidnings
Insamlingen) och i dessa finns inget krav eller önskemålom belysning.Rambo AB kan därför
inte tillmötesgåmedborgarförslaget om belysningpå Trötens återvinningsstation.

Förslagsställaren Stefan Larsson redogör för sitt förslag.

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.
Kommunstyrelsen, 2010-09-01, § 152

Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens förslag

att med hänvisning tillyttrande från Rambo AB, avslåmedborgarförslaget.
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§ 116

MEDBonGARFöRsLAGOM FLYTTNINGAV SKANDIAMOTORN I
ÅKEBRACKAN

Dnr: LKS 09-473-379

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

Föreningen L Laurin skänkta Skandiamotom,som är placerad i Åkerbräckan, flyttastill
strandpromenaden i Norra Hamnen.

Konnnunñillrnäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen.

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

Av samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse framgår bland annat att utsmyckningoch
andra anordningar i Norra Hamnen ännu inte fått sin slutgiltigaplaceringoch att frågan om en

eventuell flyttninginte kan avgöras nu.

FörslagsställarenLars-ErikJohansson redogör för förslaget.

Beredning

Medborgarförslag från Lars-ErikJohansson, Lysekil,2009-12-21.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-01-28, § 12.
Bildningsnämndens protokoll 2010-03-09, § 26, inkl. kultursekreterarens tjänsteskrivelse
2010-02-04.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2010-05-27.
Kommunstyreisens ledningsutskott, 2010-08-18, § 88
Kommunstyrelsen2010-09-01, § 153

Yrkanden

Jan-Erik Attdersson (S) och Ronald Rombrant (LP): återremiss till bildningsnämnden för
kompletterande utredning.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Jan-ErikAnderssons mil. återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
förslag.
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Propositioner

Ordföranden ställer proposition på .Tan-Erik Anderssons m.fl. äterremissyrkande mot att

avgöra ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med komlnunstyrelsens förslag

ag med hänvisning till kultursekreterarens och samhällsbyggnadslörvaltningens
yttranden, avslåmedborgarförslaget.

 

JUSTERING Sign:
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§11?

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATT INARBETABOENDEFORMEN ”SMÄBO” I
KOMMANDE DETALJPLANERPÅ SKAFTO

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 Iniljö- och
byggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver i sitt yttrande, att koimnunen delar helt Skaftö Öråds
uppfattning om vikten av att vända trenden med utflyttadeungdomar och tar till sig förslaget
om ”Småbo”. Kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram en boendestrategi och tar med
sig Skaftö Öräds 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, 2010-08-18, § 92.
Kommunstyrelsen, 2010-09-02, § 155.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP): bifall till kommunstyrelsens förslag med komplettering av att miljö- och
byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett lämpligt område för Småbo på Skaftö.

Propositionsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Proposition på kommunstyrelsens förslag.

Proposition på Inge Löfgrens yrkandeom komplettering.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på inge Löfgrens yrkande om komplettering och finner, att

kommunfullmäktigebeslutaravslå yrkandet.
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Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens förslag

g med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande anse

medborgarförslaget besvarat.
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§11s

Ny LAG OM BRANDFARLIGAOSÄH EXPLOSIYA VARQR -- REVIDERING AV
FORBUNQSORDNINGEN FÖR RADDNINGSTJANSTFORBUNDETMITT
BOHUSLAN

Dm: LKS 10-290-175

En ny lag (proposition 2009/ l0:203) om brandfarligaoch explosiva varor träder i kraft den i

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

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

Lysekils och Mitnkedals kommuner beslutade under år 2009 att bilda
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän fr.o.rn. 2010-01-01 och antog då också
förbundsordning. Av förbundsordningens punkt 4.2 framgår, att kommunerna samtidigt
överförde ansvaret att fullfölja de skyldigheter som åviiar 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 för räddningstjänstförbundet vid
sammanträde 2010-08-20 föreslagit, att punkt 4.2 i förbundsordningen ändras och erhåller
följande lydelse:

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

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

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

Meddela tillståndtillhantering och överföring av explosiva varor

Återkalla tillståndi förekommande fall
Utöva tillsyn över efterlevnadenav givan tillstånd
Meddela föreläggande och förbud i förekommande fall
Fatta beslut om avgifter för tillståndsprövning,tillsyn, provtagning m.1n.O

O

O

O

O

Dessutom föreslår direktionen, att genomförandet av de förändringar som blir följden av den
nya lagstiftningenskall vara slutförda 2010-12-31.

Beredning

Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:47.
Räddningstjänstförbundetsprotokoll 2010-08-20, § 37, med förbundschefens tjänsteskrivelse
2010-08-09.
Kommunstyrelsen, 2010-09-01, § 158

JUSTERING Sign: /tá /7 .iir
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Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens Förslag

gt; punkt 4.2 i förbundsordningen för RäddningstjänstförbnndetMitt 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 åvilar var

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

Meddela tillståndtill hantering och överföring av explosiva varor

Återkalla tillståndi förekommande fall
Utöva tillsynöver efterlevnadenav givan tillstånd
Meddela föreläggande och förbud i förekommande fall
Fatta beslut om avgifter för tiliståndsprövning,tillsyn, provtagning man. samt

att genomförandet av de förändringar som blir följden av den nya lagstiftningen skall
vara slutförda 2010-12-3 1.
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§1l9

MOTION OM ATTFLYTTALYSEKILSHEMMETSBOENDE

Dnr: LKS 105334-739

Roland Karlsson (FP) och Ann-Charlotte Strörnwall (FP) har inkonnnit med en motion om att

kommunen ska utreda möjligheterna att skapa ett äidrecentra vid korsning Landsvägsgatan -

Järnvägsgatan som ersättning för Lysekilshennnet. I sin n1oti0n yrkar de även att Lysekils
kommun samtidigt utreder möjligheterna att bygga om Lysekjlshemmet till student och
ungdomsboende.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat ärendet till Kommunstyrelsen och
Socialnämnden för yttrande.

Beredning

Motion från Roland Karlsson (FP) och Ann-Charlotte Strömwall (FP), 2010-09-09.

 

Kommunfullmäktigebeslutar

g godkänna ordförandens åtgärd.
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§ 120

MOTION OM ÅTERINFÖRANDEAVFLITPENG/I-IABILITERINGSERSÄTTNING

Dnr: LKS 10-3283739

Klas Göran Henriksson (S) föreslår i motion att Lysekils kommun återinfor
habiliteringsersättningentillde ñinktionshindradesom arbetar i kommunens dagverksamhet.

Konnnunftlllmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen och
arbetsrnarknadsenheten.

Beredning

Motion från Klas Göran Henriksson (S), 2010-09-07.

Kommunfullmäktigebeslutar

att godkänna ordförandes åtgärd samt

att dessutom remittera motionen tillsocialnämnden.
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§121

MOTION OM REVIDERADALKOHOLPOLICY

Dnr: LKS 10-324-709

Siv Lycke (C) och Christina Rörvall-Dahlberg(C) föreslår i en motion att alkoholpolicyrn i

Lysekilskommun revideras så att bowlinghallenkan få serveringstillstånd.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till Kommunstyrelsen och
Socialnämnden.

Beredning

Motion från Siw Lycke (C) och Christina RÖrvall-Dahlberg(C), 2010-09-07.

Kommunfullmäktigebeslutar

att godkänna ordförandes åtgärd.
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§ 122

MoTIoN OM ATTUPPFÖRA ETTÄLDRECENTRUMDÄR BRANDSTATIONEN
IDAG AR BELÄGEN

Dnr: LKS 10-321-739

Aim-Britt Jamedal (LP) och Ronald Rornbrant (LP) föreslår i en motion att kommunen ska
utreda om det är lämpligt att på sikt etablera ett äldrecentrum där brandstationen idag är

belägen. De föreslår även att konnnunen ska utreda och föreslå lämplig plats för brandstation
samt att utredningarna ska utföras ur ett helhetsperspeküv.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat. ärendet till kommunstyrelsen och
socialnämnden.

Beredning

Motion från Ann-Britt Jarnedal (LP) och Ronald Rombrant (LP)

Kommunfullmäktigebeslutar

att godkänna ordförandens åtgärd.
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§ 123

MlZDBORGARFÖRSLAGOM ATTSÄTTAUPP BORD OCH BÄNKARVII)
HALLRISTNINGARNA 1 BACKA BRASTAD

Dnr: LKS 10-326-860

Eva Leandersson i Brastad förslår att kommunen ska ställa bänkarmed bord vid
hällristningarna i Backa, så att besökandekan sitta och fika.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat ärendet tillkommunstyrelsen,
samhällsbytggrtadsförwialtningen samt bildningsnänmden.

Beredning

Medborgarförslag från Eva Leandersson, 2010-09-07.

Kommunfullmäktigebeslutar

att godkänna ordförandens åtgärd.
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§ 124

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTHA LÅNECYKLAR FÖR
INVÅNARE/TURISTER1 LYSEKIL

Dnr: LKS 10-327-849

Nicklas Gustafson i Lysekil föreslår att Lysekils kommun ska köpa in lånecyklar som

placerasut på strategiska platser i kommunen under sommarsäsongen.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat ärendet till kommunstyrelsen,
arbetsmarknadsenhetensamt näringslivsenheten.

Beredning

Medborgarförslag från Nicklas Gustafson

Kommunfullmäktigebeslutar

att godkänna ordförandens åtgärd.
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§ 125

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATTUTREDAOM DET ÄR PRAKTISKTMÖJLIGT
ATTBYGGA oM BERGRUMMET VESSLAN TILL PARKERINGSGARAGE

Dnr: LKS 10-320-514

Ingegerd Thornardtsson, Lysekil, föreslår att kommunen utreder om det är möjligt att bygga
om bergrurnmetVesslan tillparkeringsgarage.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat ärendet till kommunstyrelsen och

samhäl1sbyggnadsförvaltningen.

Beredning

Medborgarförslag från Ingegerd Thornadtsson,2010›=09›=06.

Kommunfullmäktigebeslutar

att godkänna ordförandens åtgärd.
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§126

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT INSTALLERA EL PÄ BRYGGORNASAMT
DUSCHAR I LÅNGEVIKS OCH VALBODALENSSMÄBÅTSHAMNAR
 

Dnr: LKS 10-319-825

Ingegerd Thomadtsson, Lysekil, föreslår att el installeras på bryggorna samt duschar i
småbåtshamnarnai Långevikoch Valbodalen.

Ordförande har remitterat ärendet tillkommunstyrelsen och samhällsbyggnadsförvaltningen
för yttrande.

Beredning

Medborgarförslag från Ingegerd Thornadtsson, 2010-09-06.

Kommunfullmäktigebeslutar

att godkänna ordförandens åtgärd.
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§l27

MEDBorgGARFöRsLAGom ATTSTÄDAUPP PÅ STRÄNDERNAOCH FIXAR
TILL SJOBOTTENI GOVIKSBADSTRAND

Dnr: LKS 10-286-822

Carina Johansson, Brastad, föreslår att kommunen städarupp stränderna och fixar till
sjöbotten i Goviks strand.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat ärendet tillkommunstyrelsen och
bildningsnämnden.

Beredning

Medborgarförslag från Carina Johansson.

Kommunfullmäktigebeslutar

att godkänna ordförandens åtgärd.
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§ 128

MEDBOBGARFÖRSLAGOM STÄLLPLATSERFÖR HUSBILARVID
FISKEBACKSKIL

Dnr: 10818-269

Jan-Erio Ericsson, ordförande för Skaftö öråd föreslår att kommunen anlägger Stallplatser för
husbilarvid Fiskebäckskil.

Konnnunñillmäktiges ordförande har remitterat ärendet till kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beredning

Medborgarförslag från Jan-Eric Ericsson, ordförande för Skaftö öråd, 2010-09-06.

Kommunfullmäktigebeslutar

att godkänna ordförandens åtgärd.
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§ 129

MOTION OM ATTMINSKA LYSEKILSKOMMUNS LÅNESKULD

Dm: LKS 10350-045

Inge Löfgren (MP) har i motion 2010-09-19 yrkat, att Lysekilskommun skall kraftigt minska
låneskulden för att så småningombli skuldfri.

Konununñillmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Beredning

Motion från Inge Löfgren (MP) 2010-09-19.

Kommunfullmäktigebeslutar

att godkänna ordförandens åtgärd.
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§ 130

MEDBORGARFÖRSLAGOM UTPLACERINGAVBÄNKAR PÅ STENGATANI
BACKENUPP MOT BADHUSBERGET

Dnr: LKS 10-282-339

Solveig Berkhtlizexr,Lysekil,har i medborgarförslag 2010-07-22 föreslagit, att bänkar
placerasut på Stengatani backenupp mot Badhusberget.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Beredning

Medborgarförslag från Solveig Berkhuizen,Lysekil,2010-07-22.

Kommunfullmäktigebeslutar

att godkänna ordförandens åtgärd.
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§ 131

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG SOM STYRELSELEDAMOTi LYSEKILSHAMN
AB

Dnr: LKS 06-346-102

Anne-Marie Söderström (S) har i skrivelse 2010-09-10 avsagt sig uppdraget som ledanrot i

styrelsen för LysekilsHamn AB.

Beredning

Anne-Marie Söderströms skrivelse 2010-09-10.

Kommunfullmäktigebeslutar

a_tt godkänna avsägeisen,

ajg; remittera ärendet tillvalberedningensamt

g framföra ett tack för det arbete som nedlagts.

 

JUSTERING Sign: s* *av x,#51 <f{g”/// Ip iL/z'


