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BESLUTANDE:

 Ersättare

Göte Nyberg (S) Anders Nilsson (S)
Ann-Charlotte Strömwall (FP) Gullan Nyberg (S)
Klas-GöranHemiksson (S) Tom Govik (FP)
Roland Karlsson (FP) Jan Ivarsson (M)
Yngve Berlin (K)
Britt-Marie Kjellgren (K)
Sven-GunnarGunnarsson (S)
Anne-Marie Söderström (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)
Torbjörn Stensson (S)
Curt Olsson (FP)
Yngve Larsson (FP)
Britt-Marie Govik (FP)
Britt-Marie DidrikssonBurschei* (FP)
Wictoria Insulan (FP), fr.o.m. 18.45 § 134
Lars-Åke Olsson (FP)
Christina Röwall-Dalüberg(C)
Siw Lycke (C)
Hans Nordlund (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 kommunfullmäktige, 34 ordinarie ledamöter och 4 ersättare
närvarande.
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§132

FRÅGA TILLKOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE OM KOSTNADERFÖR
ATTTA BORT EN INDUSTRIHALLI RINKENAS
Dnr. LKS 10-345-109

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

Beredning

Fråga från Ronald Rombrant (LP) 2010-09-15.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-09-23, § 113.

Konununfullmäktigebeslutaratt frågan får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande hänvisar i sitt svar bla. tilldetaljplanen som omfattarendast
kommunalägd mark. Ordföranden bedömer att det finns utvecklingsmöjligheterfordon
nyetablerade verksamheten i området, det är dock företaget själv som förfogar över sin
placeringoch frågan om en ev. omlokalisering.

Ronald Rombrant (LP) tackarför svaret.

JUSTERING Sign: [ilj /j
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§ 133

FRÅGA TILL KOMNIIINSTYRELSENSORDFÖRANDE OM IDROTTSPLATSEN
SLÅTTEVALLENSFRAMTID
Dnr. LKS 10-403-826

Yngve Berlin (K) har i fråga 2010-10-21 ställt följande frågor tillkommunstyrelsens
ordförande o1n idrottsplatsen Slättevallens framtid:

l. Anser kommunstyrelsens ordförande att det saknas behov av allmänna platser för
lek och idrott i detta område?

2. Är detta i så fall sanktioneratoch godkänt av de föreningar och ungdomsledare
som ideellt och på sin ñitid berikarlivet för ungdomen och som höjer livskvaliteten i
kommunen?

3. Hur rimmar ett eventuellt beslutatt eliminera denna öppna plats för lek o0ch idrott
med intentionernaoch förslagen i det Barn- och ungdomspolitiskahandlingsprogram
som just nu är ute på sista remissrundan?

Beredning

Fråga från Yngve Berlin (K) 2010-10-21.

Kommunfullmäktigegodkänner att frågan får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

Under de senaste åren har vissa förändringargenomförts när det gäller fotbollsplaner i
kommunen, plastgräsplanerhar kommit tilloch viss planer har tagits ur bruk. Detta har skett
efter en dialog med kommunens fotbollsklubbar. Jag bedömer, att området kring Slättevallen
är välförsett med både lekplatser och öppna ytor som är lämpliga för bollspel. Fortsatt
användning av Slättevallen för bollspel skulle kräva omfattandeunderhållsåtgärder. Frågan
om byggande av bostäderpå området kommer att prövas i ett detaljplanearbete.

Yngve Berlin (K) tackarför svaret.

JUSTERING Sign:
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§134

AKTUALITETSFÖRKLARINGAV ÖVERSIKTSPLANEN
Dnr. LKS 10-060-212

Kommunfullmäktigebeslutade i juni 2006 att anta en ny översiktsplan för Lysekilskommun.
Plan- och bygglagen anger att Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som tydligt visar
kommunens viljeinriktningvad gäller mark-och vattenauvändningensamt
bebyggelseutvecklingenför hela kommunen. Plan- och bygglagen kräver också att

översiktsplanen ska aktualitetsförkiarasvarje mandatperiod.

Ronald Rombrant (LP) föreslår att översiktsplanenbör fördjupas avseende Hallindenområdet.

Ordförande, Roland Karlsson (FP), föreslår att den nya kommunstyrelsen ska ha en

gemensam arbetsdag med den nya miljö- och byggnadsnämnden för att få fram ett Linderlag
för att starta upp arbetet med översiktsplanen.

Beredning
Förslag tillaktualitetsförkiaringav översiktspianen.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse, 2010-09-08.
Ledningsutskottets protokoll, 2010-09-15, § 101.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-06, § 159.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP), Torbjörn Stensson (S), Christina Röivall-Dahlberg(C) och Hans
Nordlund (M): bifalltilikommunstyrelsens förslag.

Inge Löfgren (MP): avslag på kommunstyrelsens förslag och i stället, att befintlig
översiktsplan revideras och att en ny översiktsplan fardigställs och beslutasav

kommunfullmäktigeunder 2011.

Yngve Berlin (K) och Susanne Baden (MP): bifalltill Inge Löfgrens yrkande.

Susanne Baden (MP): följande tilläggsyrkanden

1. att parkerings-och trañkutredningen i kommunens samhällen suppleras med en analys av

hur mycket trañk och parkeringsplatsersom dessa samhällen kan bära för att säkra en hållbar
Litveckling och socialt attraktiv miljö för kommunens invånare.

2. att den ”blå planen” som skail ingå som grund för en (F)ÖP tör kustzonen i Lysekils
kommun skall baseras på en ny inventering och biologiskundersökning av habitatner till 5
meters djup.

Propositionsordning

Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Inge Löfgrens m.t1. avslagsyrkande.

JUSTERING Sign: nä 72:
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Om kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag, proposition på Susanne
Badens båda tilläggsyrkanden.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Inge Löfgrens m.fl.
avslagsyrkandeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Nej -röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 34 ja-röster, 4 nej »röster och l ledamot som avstår att
bifallakommunstyrelsens förslag (se ormöstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på Susanne Badens tilläggsyrkandel och finner, att
kommunfullmäktigebeslutaravslå yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Susanne Badens tilläggsyrkande2 och finner, att
kommunfullmäktigebeslutaravslå yrkandet.

Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens förslag

att aktualitetsförklaraÖversiktsplan 2006 (KF 2006-06-21)

att den översiktliga planeringen inom den närmaste ñamtiden ska ske i enlighet med
aktualitetsförklaringen.

att framtida översiktsplanarbeteska ske utifrån det arbetssätt som beskrivs i
aktualitetsförklaringen.

att möjligheterna tillen fördjupad översiktsplan i Hallinden ska iltredas.

Expediering

Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen
Hemsidan

JUSTERING Sign: (W 4,. %
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NÄRVARO-/ OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING
§134

KOMMUNFULLMÄKTIGE " JA NEJ AVST
Göte NybeIg
Arm-Charlotte Strömwall
Klas-GöranHenriksson

FP Roland Karlsson
K Yngve Be1l1n

Britt Marie Kjellglen
Sven-Gunnar Gunnarsson
Anne-MarieSöderström
Carina Wallström

Henry Hansen
Anette Björmander

S Sven Forsberg Gullan Nyberg
S Hasse Ohlsson
S Klas Mellgren
S Solveig Aronsson
S Torbjörn Stensson

FP Curt Olsson
FP Yngve Larsson
FP Britt-Marie Govik
FP Britt-MarieDidrikssonBurscher
FP Wictoria lnsulan
FP Carin Friberg Tom Govik
FP Lars-Åke Olsson
C Christina Rörvall-Dahlberg
C Siw Lycke
M Hans Nordlund

Gerd Persson Jan Ivarsson
John Berntsson
Leif Jönsson

M Marita Fermell-Lagrell
ElisabethLarsson

MP Inge Löfgren
MP Susanne Baden
LP Ronald Rombrant
LP Ove Kummel
M Mats Karlsson

34 4 1

JUSTERING Sign:
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§135

DELÅRSBOKSLUT
Dm". LKS 09-124-040

Ekonomikontorethar sammanställt delårsrapport per den 31 augusti 2010 samt prognos for
budgetåret 201 0.

Kommunens resultat per den 31 augusti är 7,0 miljonerkronor, vilketär 3,8 miljonerkronor
bättre än under motsvarande period förra året.

Prognosen för helåret 2010 redovisar ett resultat på 6,9miljonerkronor.

Kommunrevisionenhar yttrat sig över delårsbokslutet2010-104 l.

Beredning

Ekonomienhetens delårsrapport augusti 2010.
Kommunstyrelsensprotokoll 2010-10-06, § 160.
Kommunrevisionensskrivelse 2010-10-1 l.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP) och Klas-GöranHenriksson (S): bifalltillkommunstyrelsens forslag.

Kommunfullmäktigebeslutar

att notera deiårsbokslutetper 2010-08-31 samt prognosen for år 2010.

Expediering

Samtliga nämnder
Kommunrevisionen
Ekonomienheten

JUSTERING Sign: m /zx 244
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§136

UTDEBITERINGFÖR ÅR 2011
Dnr. LKS 10-2122041

Kommunfullmäktige fastställde 2010-06-23, § 85, inriktningsramarför budget 2011. Ramarna
för budgeten baseras på en oförändrad utdebiteringom 22:49 kronor.

Kommunstyrelsenkommer att bereda förslaget till budget 2011 den 2010-11-03, varefter
kommunfullmäktigekommer att behandlaoch beslutaom budgeten för 201 l torsdagen den
25 november.

Enligt kommunallagens8 kap 6 § skall kommunstyrelsen före oktobermånads ingång föreslå
skattesatts för det kommande året.

Med hänvisning till att de beslutade inriktningsramamabaseras på en oförändrad utdebitering
föresiås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktigeatt faststäiladen konnnunala
utdebiteringen2011 till22:49 kronor.

Beredning
Tjänsteskrivelse från ekonomienheten, 2010-09-21.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-06, § 161.

Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa den kommunalautdebiteringen2011 till 22:49 kr.

Expediering

Ekonomienheten

JUSTERING Sign: W /øzøl Ya'
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§ 137

UPPDATERADINKÖPSPOLICYINKLUSIVERIKTLINJERFÖR KOMMUNERNA
I NORRA BOHUSLÄN 2010
Dnr. LKS 10-313-003

Utifrån de lagändringar i Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt Lagen om upphandling
inom områden vatten, energi, transporter och posttjänster* (LUF) som trädde i kraft den 15 juli
2010 måste kommunens policy och riktlinjeravseende upphandlingoch inköp förändras.

Förslag tillny policy och riktlinjerhar tagits fram tillsammansmed kommunema i Norra
Bohuslän, vilketinnebär att kommunernakommer' att ha likalydandepolicy och riktlinjer.Det
som lagts tillfor Lysekilskommuns del är bolagen. Policyn kommer att behandlasi
respektive kommuns kommunfullmäktigeunder hösten 2010.

Beredning

Tjänsteskrivelse samt forslag tillpolicy,2010-08-31.
Ledningsutskottets protokoll, 2010-09-15, § 102.
Kommunstyrelsensprotokoll 2010-10-06, § 162.

Yrkanden

Klas Mellgren (S):

l. att en rubrik ”socialt ansvar” införs enligt följande- Vid upphandlingskali
entreprenör/leverantör följa de deklarationeroch konventionersom undertecknats av Sverige
inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och arbetsmiljöhänsyn.
Vid upphandlingav entreprenader och tjänster skall entreprenör vidta åtgärder så att inte lag
eller gällande svenska kollektivavtal for arbetet åsidosätts. Om entreprenören inte tecknat
svenskt kollektivavtalskall ändå motsvarande villkorgälla för entreprenörens anställda.
Detsamma skall gälla för eventuella underentreprenörer som entreprenören anlitat för att
fullgöra avtalet.

2. att en rubrik ”miljökrav” införs enligt följande - All upphandlingskall vara inriktad på att
de upphandladevarorna och tjänsterna skall bidra tillen ekologiskt hållbarutveckling. I
upphandlingarskall miljökravställas i enlighet med Miljöstymingsrådetskriteriedokument.

3. Att kommunñlllmäldige tlppmanarde övriga kommunernaatt tillföradetsamma. Skulle
inte så ske skall detta tillägg införas att gälla som kommunens egna regler och anvisningar.

Yngve Berlin (K), Göte Nyberg (S) och Inge Löfgren (MP): bifalltillKlas Mellgrens
yrkande.

Roland Karlsson (FP): återremiss för att ge möjlighet att överväga Klas Mellgrens forslag till
komplettering av policyn.

Torbjörn Stensson (S): bifalltillRoland Karlssons återremissyrkande.

JUSTERING Sign:
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Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på Roland Karlssons mfl. återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
forslag samt Klas Mellgrens yrkandeno1n kompletteringar.”

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons mil. återremissyrkandemot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaratt återremittera ärendet.

Kommunfullmäktigebeslutar

att återremittera ärendet till kommunledningskontoretför att överväga Klas
Mellgrens förslag tillkompletteringarav policyn.

Expediering

Konnnunledningskontoret/ekonomienheten

JUSTERING Sign:
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§138

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATTANLÄGGA EN INHÄGNAD HUNDRASTGÅRD
I LYSEKIL
Dnr. LKS 09-267-269

Ulrika Biltinge, Lysekil,har i medborgarförslag2009-07-06 föreslagit, att en inhägnad
7

hundrastgård anläggs i Lysekil.

KoInmuirftlllmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget tillkonnnunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningenskriver i sitt yttrande att det inte kan anses finnas tillräckliga
skäl för att inrätta en inhägnad rastgård i Lysekil,då det runtom i kommunen finns gott om

promenadstigaroch grönytor som lämpar sig väl för rastning av hundar.

Kommunstyrelsens ledningsutskott återremitterade ärendet 2010-05-19, § 58, för
kompletterandeutredning.

Kommunledningskontoretföreslår i tjänsteskrivelse att ledningsutskottet ska uppdra åt
samhällsbyggnadsförvaltningenatt utreda vilkaområden som kan anses lämpliga för en

hundrastgård i Lysekilsamt vilkakostnader kommunen beräknasfå avseende anläggning och
drift av hundrastgården.

Beredning

Medborgarförslag från Ulrika Biltinge, Lysekil.2009-07-06.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2009-09-24, § 111.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2010-04-13.
Kommunstyrelsens Iedningsutskott, 2010-05-19, § 58.
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse, 2010-09-07.
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2010-09-15, § 99.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-06,§ E 63

Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens förslag

g uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningenatt i samråd med den lokala
brukshundsklubben,utreda Vilkaområden som kan anses lämpliga för en

hundrastgård i Lysekil samt

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningenatt utreda vilkakostnader kommunen
beräknasfå avseende anläggning och drift av hundrastgården.

att med ovanstående åtgärder anse medborgarförslagetbesvarat.

Expediering

Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen

JUSTERING Sign:
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§139

MEDBORGARFÖRSLAGOM INHÄGNAD RASTGÃRD FÖR HUNDAR 1
BRASTAD
Dnr. LKS 08-446-339

Harriet Alfredsson, Brastad, har i medborgarförslag2008-09-26 föreslagit, att en inhägnad
rastgård för hundar i Brastad anordnas.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat naedborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningeirskriver i sitt yttrande att det inte kan anses finnas tillräckliga
skäl för att inrätta en inhägnad rastgård i Brastad, då det runtom i området finns gott om

promenadstigaroch grönytor som lämpar sig väl för rastning av hundar.

Kommunstyrelsens ledningsutskott återremitteracleärendet 2010-05-19, § 59, för
kompletterandeutredning.

Kommunledningskontoretföreslår i tjänsteskrivelse att ledningsutskottet ska uppdra åt
samhällsbyggnadsförvaltningenatt utreda vilkaområden som kan anses lämpliga för en

hundrastgård i Brastad samt vilkakostnader kommunen beräknasfå avseende anläggning och
drift av hundrastgården.

Beredning

Medborgarförslag från Han-let Alfredsson, Brastad, 2008-09-26.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2008-10-09, § 149.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2010-05-03.
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2010-05-19, § 58.
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse, 2010-09-07.
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2010-09-15, § 100.
Kommunstyrelsensprotokoll 2010-10-06, § 164.

Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens förslag

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningenatt i samråd med den lokala
brukshundsklilbben,utreda vilkaområden som kan anses lämpliga för en

hundrastgård i Brastad samt

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningenatt utreda vilkakostnader kommunen
beräknas få avseende anläggning och driñ av hundrastgården.

att med ovanstående åtgärder anse medborgarförslaget besvarat.

Expediering

Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 140

REDOVISNING AV OBESVARADEMOTIONER ocn MEDBORGARFÖRSLAG

Kommunledningskontoretredovisar förteckning över obesvarademotioner till och med 2010-
09-22 samt förteckning över obesvarademedborgarförslag till och med 2010-09-07.

Beredning
Kommunledningskontoretsredovisning
Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-06, § 165.

Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anteckna redovisningen.

JUSTERING Sign:M A24_ kr
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§ 141

MEDBORGARFÖRSLAGANGÅENDE KANAL OCH HAMN VID ISLANDSBERG
Dm. LKS 10-365-825

Stellan Falk föreslår i medborgarförslag att kommunen ska anlägga en kanal mellan
Värbosundet och Skallhavet och i samband med detta Litvidga hamnen i Värbosundet.

Ordföranden har remitterat ärendet tillkommunstyrelsen och samhällsbyggnadsföivaltningen.

Beredning

Medborgarförslag från Stellan Falk, 2010-10-04.

Kommunfullmäktigebeslutar

att godkänna ordförandes åtgärd.

Expediering

Förslagsställaren
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§ 142

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTÄNDRA OMRÄDESBESTÄMMELSERNAFÖR
BYGGYTAI FISKEBÄCKSOMRÃDET
Dnr. LKS 10-378-219

Anette Erlandsson föreslår i medborgarförslag att kommunen skall ändra
onnådesbestämmelsernai Fiskebäck beträffande byggyta från i dagsläget 80 kvm till ca 110
kvm.

Ordförande har remitterat ärendet kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden.

Beredning

Medborgarförslag från Anette Erlandsson, 2010-10-08.

Kommunfullmäktigebeslutar

att godkänna ordförandes åtgärd.

Expediering

Förslagsställaren
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§ 143

MEDBORGARFÖRSLAGOM NY BRYGGAI VÄRBOFJORDEN,GRUNDSUND
Dnr. LKS 10-389-825

Hans Gunnarsson föreslår i medborgarförslag att kommunen utreder förutsättningen att i egen
regi bygga ny brygga i Värbofjorden.

Komlntlnñlllmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen.

Beredning

Medborgarförslag från Hans Gunnarsson, 2010-10-15.

Kommunfullmäktigebeslutar

att godkänna ordförandes åtgärd.

Expediering

Förslagsställaren

JUSTERING Sign: 6/2 /z/z?
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§ 144

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG SOM LEDAMOT I HAVETSHUS STYRELSE
Dnr. LKS 06-347-103

FredrikNorén (FP) har i skrivelse 2010-10-20 avsagt sig uppdraget som ledamot i Havets Hus
styrelse.

Beredning

FredrikNoréns skrivelse 2010-10-20.

Kommunfullmäktigebeslutar

att godkänna axrsägelsen,

att remittera ärendet tillValberedningensamt

att framföra ett tack för det arbete som nedlagts.

Expediering

FredrikNorén
Valberedningen
Havets Hus AB
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§145

AVTACKNING

Med anledning av att detta är det sista sammanträdet med kommunfullmäktige för
mandatperioden 2007-2010 framför ordföranden Mats Karlsson ett tack till
kommunfullmäktiges ledamöter och särskilt till de ledamöter som nu lämnar
kommunfullmäktige. Samtidigt framför ordföranden ett tack till presidiet, sekreteraren och
övriga tjänstemän för ett gott samarbete.

1:e vice ordföranden Göte Nyberg framför ett tack till ordföranden och 2:e vice ordföranden
för ett gott samarbete.
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