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Övriga närvarande
Mats Tillander, tf. samhällsbyggnadschef, §§ 212, 214-216, 218-220, 222-223
Helena Svensson, ekonom, § 224
Marina Bragd-Karlsson, upphandlare, §§ 217, 224
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§211

MEDBORGARFÖRSLAGOM STÃDNING VID GOVIKSBADPLATS
Dnr. LKS 10-286-822

Carina Johansson har i medborgarförslag föreslagit att kommunen ska städa stränder och fixa
tillsjöbotteni Goviks badstrand.

Torgny Jansson, enhetschef tiitid, uppger i remisskrivelse att de flertalet kommunala
badstränder städas av LEVA i Lysekil AB på uppdrag av fritidsenheten. Det finns ingen
skillnad i hur städningen ska utföras mellan de olika stränderna. Vid nonnal väderlek ska
LEVA städa stränderna 2-3 gånger per vecka. Om extra städningbehövs kontaktas LEVA för
åtgärd. Vad gäller sjöbotten är utgångspunkten att de naturliga förutsättningarna som

exempelvis stenbotten tär gälla, men att lös tång och skräp som kormner upp på de
konnnunalastränderna städas bort.

Bildningsnänmdenhar ställt sig bakom enhetsohefens remissvar genom beslut2010-10-05,
§ 81.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Carina Johansson, 2010-08-03.
Bildningsnämndensremissyttrande, 2010-10-05.
Ledningsutskottets protokoll, 2010-11-10, § 137.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kormnunfullinäktige ställer sig bakom bildningsizämndexas yttrande och anser att

medborgarförslaget därmed är besvarat.
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§ 212

MEDBORGAIÄFÖRSLAGANGÅENDE BRO ÖVER GULLMARSFJORDEN
Dnr. LKS 07-5434519

Ibrahim Sharif har i medborgarförslag föreslagit att kommunen ska arbeta för en bro över

Gullmarsfjorden. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat förslaget till
kommunstyrelsen.

I remissyttrande trppgel' samhällsbyggnadsoliefen,Mats Tillander, att Lysekilskommun sedan
lång tid arbetar för bättre kommunikationer till och från kommunen. Företrädare för
kommunen försöker i olika sammanhang påverka Trafikverket för att en bro över

Gullmarsfjorden ska kunna bli Verklighet. Då det emellertid är fråga om stora investeringar,
konkurrerar en bro över Gulimarsfjorden med andra prioriterade projekt. Kommunens arbete
för bättre kommunikationerkommer dock fortsätta.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag ñån Ibrahim Sharif, 2007-12-13.
Tjänsteskrivelse, 20 1 0- l 0-21.
Ledningsutskottets protokoll, 2010-11-10, § 138.

Yrkanden

Torbjörn Stensson (S) och Anita Lannesjö (S): bifalltill ledningsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktigeanser att medborgarförslaget med samhällsbyggnadschefens yttrande är
besvarat.
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§213

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTANLÄGGA EN HINDERBANAI ÅLEVIK
Dnr. LKS 10-301-329

Lysekils kraftsportklubb har i medborgarförslag föreslagit att kommunen ska uppföra en

hinderbarta i anslutning till beachvolleybollplanernai Älevik. Bildningsnämndenställer sig i
remissvar positiv till förslaget men förslår att ett annat område i anslutning till Lilla
Gullmarsvallen ska tas i anspråk, eftersom nämnden vill behålla den öppna miljön kring
Ålevik.

Kommunledningskontoretuppger i tjänsteskrivelse att bildningsnänmdeni dagsläget inte har

pengar att anlägga en hinderbana. Nämnden begär inte heller några investeringsmedel inför

budgetåret 2011. Det är därför inte sannolikt att en liinderbana kan anläggas inom det
närmaste året. Med hänsyn till detta samt att det är oklart vart det är lämpligt att ha en

hinderbana, bör bildningsnämnden få i uppdrag att i samverkan med
samhällsbyggnadsförvaltningen att närmare trtreda förutsättningarna för att anlägga en

hinderbana i kommunen. I utredningen ska nämnden redovisa vilket område som kan vara

aktuellt för anläggningen, samt vad det kan kosta för kommunen att anlägga ltinderbanan.
Utredningen ska ske i dialog med LysekilsKraftsportklubb och belysapå vilketsätt klubben
kan vara behjälplignär det gäller kostnader och drift av anläggningen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Lysekilskraftspoztklubb,2010-08-18.
Samhällsbyggrtadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2010-08-19.
Bildningsnämndensyttrande, 2010-10-05, § 80.
Konnnunledningskontoretstjänsteskrivelse, 2010-1 1-01

.

Iedningsutskottets protokoll, 20 l 0«l 140, § 140.

Yrkanden

Anders Nilsson (S): bifalltill iedxiingsutskottets förslag.

Kommnristyrelsens förslag till beslut

l. Konnnunfullmäktigeger bildningsnänmdeni uppdrag att i samverkanmed

samlrällsbyggnadsförvaltningen, utreda förtrtsättnittgarna för att anlägga en

hinderbana. Utredningen ska redovisa vilket område som lcan vara aktuellt för

anläggningen samt vad den kan kosta för kommunen. Utredningen ska belysa
investeringskostnadei* och framtida drift samt hur Lysekils lâattsportkltlbb kan
involveras vad gäller kostnader och drift av anläggningen.

2. Utredningen ska vara klar den 31 mars 2011.

3. Kommunfullmäktigeanser med hänvisning till ovanstående att

medborgarförslaget är besvarat.

.TUSTERJNG Sign:
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§ 214

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATTINFÖRA HUNDSKATT
Dnr. LKS 10-127-049-1

MarianneMadsen har inkommitmed ett medborgarförslag om att införa hundskatt eller börja
prata om det så att den del av hnndägarna som smntsarner kanske skärper sig. Som motiv till

förslaget uppger hon att det är många ”hundtoaletter” runt om i vårt VackraLysekil.Varje
gräsfläckär översålladmed hundbajs.

Kommunledningskontoretuppger i remissyttrande att riksdagen beslutadeatt upphäva Lag
om hundskatt i november 1995. En kommun kan inte beslutaom att ta ut hundskatteftersom
det inte är sanktionerati lag. Ett eventuellt införande av hundskatt skulle med all sannolikhet
inte heller inte lösa problematikenmed hundföroreningar.

Kommunenkan emellertid uppdra åt lconnnunens informationsansvariga att informera

hundägare om gällande lokala ordningsföreskrifter. Det är dock polisens uppgift att beivra
brott mot de allmänna ordningsföreskrifterna .

De som uppmärksammarbrott mot

ordningsiöreskrifteriiakan polisanmäla förseelsen som därefter har att vidtaga åtgärder.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Marianne Madsen, 2010-04-07.
Tjänsteskrivelse, 2010-08-25.
Ledningsutskottets protokoll, 20lO-l1=10, § 144.

Komlnunslyrelsens förslag tillbeslut

l. Konnnunfullmäktigebeslutaratt informera forslagsställarenom att det är polisens
och inte kommunens Lippgift att tillse att de lokala ordningsföreskrifterna
efterlevs.

2. Kommunfullmäktigeuppdrar åt konnnunens informationsansvarigeatt på
lämpligt sätt informera hundägare med flera om gällande lokala
ordningsföreskrifter.

3. Kommunfullmäktigeavslår i övrigt medborgarförslaget.

.TUSTERING Sign:
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§ 215

MOTION OM PRESENTATIONAVDETALJPLANERI KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dnr. LKS 09-52-214

Ove -Kummel (LP), föreslår i motion att kommunens detaljplanearbete med viss

regelbundenhet ska presenteras for kommunfullmäktige.

Samhällsbyggnadschefen, Mats Tillander, uppger i remissyttrande att konnnunen har ett

omfattande planarbete på gång. Förvaltningen redovisar gärna pågående planarbete när så
önskas. Redovisningen bör översiktligt handla om omfattningen av planarbetet och lite mer

detaljrikt gå in på större eller viktiga planer. Enligt samhällsbyggnadschefen, kan det vara

lämpligt att pröva att redovisa detaljplaner-betettvå gånger per år.

Beslutsunderlag

Motion från Ove Iünnmel, 2009-02-12.
Tjänsteskrivelse 2010-10-27.
Ledningsutskottets protokoll, § 141.

Yrkanden

Torbjörn Stensson (S): bifalltill ledningsutskottets forslag.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Konnnuiafulhnäktigebifallermotionen.
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§ 216

MOTION OM ATTUPPRÄTTAEN FÖRDJUPADDETALJPLANÖVER BRASTAD
Dnr. LKS 09-446-212

Yngve Larsson (FP), Curt Olsson (FP) och Tom Govik (FP), har i motion föreslagit att

Lysekilskommun upprättar en fördjupad översiktsplan över Brastad.

Samhällsbyggnadschefen uppger i remissyttrande ärendet behandlades vid plan» och
exploateringsberedningen(PRB) 2010-01-18. PEB beslutade att uppdra åt planenheten att ta

ñam en centrumplan för Brastad. En förstudie av Brastad centrum Litfordes sommaren 2010.
Arbetetmed centrumplanen kommer att inledas våren 2011.

Beslutsunderlag

Motion üân Yngve Larsson, Curt Olsson och Tom Govilå,2009-12-09.
Tjänsteskrivelse, 20 l 0- l 0-18.
Ledningsutskottets protokoll, 2010-11-10, § 142.

Iioinrnunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktigeanser att motionen, med samhällsbyggnadsohefensyttrande, är besvarad.

JUSTERJNG Sign;
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§ 217

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY
Dnr. LKS 10-313-003

Utifrån de lagändringari Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt Lagen om upphandling
inom områden vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) som trädde i kraft den 15 juli
20 l 0 måste kommunenspolicy och riktlinjeravseende upphandlingoch inköp förändras.

Förslag till ny policy och riktlinjer har tagits fram tillsammans med kommunerna i Norra
Bohuslän, vilketinnebär att kommunernakommer att ha likalydandepolicy och riktlinjer.Det

som lagts till för Lysekils kommuns del är bolagen. Policyn kommer att behandlas i

respektive kommuns kommunfullmäktigeunder hösten 2010.

Kommunfullmäktigebeslutade201 0-1 01-28, § 137, att återremittera ärendet för att överväga:

1.Att en rubrik ”socialt ansvar” införs enligt följande - Vid upphandling skall

entreprenör/leverantör följa de deklarationeroch konventioner som undertecknats av Sverige
inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och arbetsmiljöhänsyn.
Vid upphandling av entreprenader och tjänster skall entreprenör vidta åtgärder så att inte lag
eller gällande svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om entreprenören inte tecknat
svenskt kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor gälla för entreprenörens anställda.
Detsamma skall gälla för eventuella underentreprenörer som entreprenören anlitat för att

tiillgöraavtalet.

2. Att en rubrik ”miljökrav” införs enligt följande - All upphandlingskall vara inriktad på att

de upphandlade varorna och tjänsterna skall bidra till en ekologiskt hållbar Litveclding. l

Lipphandlingai'skall miljökravställas i enlighet med Miljöstyrningsrådets kriteriedokument.

3. Att koimntlnfullmäktige :uppmanar de övriga kommunerna att tillföra detsamma. Skulle
inte så ske skall detta tillägg införas att gälla som konnnunens egna regler och anvisningar.

Upphandlarenhar i tjänsteskrivelse 2010-1 1-03 lämnat remissvar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse saint förslag tillpolicy, 2010-08-31.
Ledningsutslçottetsprotokoll, 2010-09-15, § 102.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-06, § 162.
Konnnunfullmäktigesprotokoll 2010-10-28, § 137.
Upphandlarens tjänsteskrivelse 20l0-l 1-03.

Yrkanden

Jan-OlofJohansson (S):

1. att en rubrik ”socialt ansvar” införs enligt följande - Vid llplällancllillg skall
entreprenör/leverantör följa de deklarationer och konventioner som undertccknats av Sverige
inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och arhetsiniljöhänsyn.

.rosrnmwo Sign:
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(forts. § 217)

Vid upphandling av entreprenader och tjänster skall entreprenör vidta åtgärder så att inte lag
eller gällande svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om entreprenören inte tecknat
svenskt kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor gälla 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 upphandling skall vara inriktad på att

de upphandlade varorna och tjänsterna skall bidra till en ekologiskt hållbar tttveckling. I

upphandlingarskall miljökravställas i enlighet med Miljöstyrningsrådets kriteriedokument.

3. Att kommunfullmäktige uppmanar de övriga kommunerna att tillföra detsamma. Skulle
inte så ske skall detta tillägg införas att gälla som kommunens egna regler och anvisningar.

Torbjörn Stensson (S): konnnunfullmäktige antar föreslagen policy och riktlinjer avseende
upphandlingoch inköp och att policyn även skall gälla för de konnnunala bolagen.

Propositionsordning

Propositionpå Jan-OlofJohanssons yrkandemot Torbjörns Stenssons yrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Johanssons yrkande mot Torbjörns Stenssons

yrkandeoch finner, att kommunstyrelsen beslutarbifallaTorbjörn Stenssons yrkande.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktige antar föreslagen policy och riktlinjer avseende trpphandling och inköp
och att policyn även skall gälla för de kommunala bolagen.

JUSTERING Sign:
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§ 213

TAXA FÖR OFFENTLIG KONTROLLENLIGT LIVSIVIEDELSLAGEN
Dnr. LKS 10-436-406

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat förslag till taxa for offentlig kontroll enligt
livsmedelslagen inom Lysekils kommun och överlämnat förslaget till komunfullmäktige for

godkännande.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 201041-04, § 218.

Yrkanden

Anita Lannesjö (S) och Torbjörn Stensson (S): bifall till miljö- och byggnadsnämndens
forslag.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktigegodkänner förslag till reviderad taxa för kontroll enligt Livsmedelslagen
inom Lysekilskommun.

Den nya taxan för kontroll enligt Livsmedelslagen inom Lysekils konnnun ersätter tidigare
gemensam taxa och ska träda i kraft 2011-01-01.

Timavgiften för kontroll enligt Livsmedelslagen inom Lysekils konnnun ska vara 850 kr och
träda i kraft 2011-01-01.

JUSTERING Si n: -
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§ 219

TAXA FÖR KONTROLL ENLIGT LAGEN OM HANDEL MED VISSA
RECEPTFRIALÄKEMEDEL INOM LYSEKILSKOMMUN
Dm. LKS 10-436-406

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat förslag till taxa for kontroll enligt lagen om

handel med vissa receptfria läkemedel inom Lysekils kommun och överlämnat förslaget till
komunfullmäktige får godkännande.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2010-11-04, § 217.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktigegodkänner förslag till reviderad taxa för kontroll enligt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel inom Lysekilskommun.

Den nya taxan för kontroll enligt nämnda lag ersätter tidigare gemensam taxa och ska träda i
kraft 2011-01-01.

Timavgiften för kontroll enligt enligt nämnda lag ska vara 800 kr och träda i kraft 201lkOl-
01.

JUSTERING Sign;
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§ 220

TAXAFÖR TILLSYNENLIGT TOBAICSLAGEN INOM LYSEKILSKOMMUN
Dnr. LKS 10-436-406

Miljö- och byggnadsnämndenhar upprättat forslag tilltaxa för tillsynenligt tobakslagen inom
Lysekilskommun och överlämnat förslaget tillkomunfullrnäktige för godkännande.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2010-11-04, § 219.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktige godkänner forslag till reviderad taxa för tillsyn enligt tobakslagen inom

Lysekilskommun.

Den nya taxan för kontroll enligt nämnda lag ersätter tidigare gemensam taxa och ska träda i
kraft 2011-01-01.

Timavgiften för kontroll enligt enligt Iiämnda lag ska vara oförändrat 800 kr.
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§ 221

REMISSYTTRANDEÖVER FÖRSLAG ANGÅENDE FORTSATT SAMVERKAN
INOM GYMNASIESKOLAN INKLUSIVE SAMRÃD MED BEREDNINGEN
UTBILDNING
Dnr. LKS 10-394-612

Ärendet utgår ñân dagens sammanträde.

JUSTERJNG Sign: /'
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§ 222

ANSÖKAN OM PLANBESICED - SKAFTÖ-BACKA
Dnr. LKS 10-377-219

Ansökan om planbesked har inkommit 2010-10-07 från»-
A __

och: . .

avseende ändring av gällande detaljplan 1484-P85-7 för 'fastigheten Skaftö-Backa|
Gällande detaljplan tillåter boende i en våning inom aktuell fastighet. Befintlig byggnad
överskrider byggrätten i gällande detaljplan då den innan planens antagande var uppförd i två

våningar plus vind och källare. Syitet med ändringen av detaljplan är att tillåta nuvarande

utformning av befintligbyggnad, utöka befintligbyggrätt, skapa möjlighet för korttidsboende
i form av vandrarhem, ge möjlighet att avstycka en tomt med ytterligare en byggrätt samt ta

bort in- och utfartsförbud från Bovikestensvägen. De sökande avser också att höja marken

söder om det befintligahuset väsentligt samt installera hiss i det nya höga huset.

Ärendet hanterades på plan- och exploateringsberedningen(FEB) 2010-1141. PEB ansåg att

det ligger i kommunens intresse att underlätta for satsningar med kopplingar tillnäringslivet.
Dessutom ansågs en ändring rimlig eftersom gällande detaljplan medger en mindre byggrätt
än för den byggnad som fanns där då planen antogs. Därför ser PEB positivt på en ändring av

gällande detaljplan. En diskussion fördes angående utformningen av detaljplanen avseende

placering och storlekar på byggrätter. Detta ska studeras vidare under planarbetet. Med

hänvisning till den höga arbetsbelastningenpå planenheten så kan inte ett planarbetepåbörjas
förrän tidigast 2011»08-0l.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2010-1 1- l 5.

Yrkanden

Torbjörn Stensson (S): bifalltill samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeviljaransökan om planbeslçedför fastigheten SkañöBaokai_

Detaljplanen ges prioritet 2 i arbetspmgrannnet för detaljplaner och arbetet med detaljplanen
startar tidigast 201 1-08-01.

Ett detaljplaneaxrtal mellan den sökande och kommunen ska lIppIälZlaS, den sökande bekostar

planarbetetoch anlitar en konsult som arbetarnam planhandlingar.

Beslutet sldcltas till

 

Samhällsbyggnadsförtlaltningen
lvliljö-och byggnadsnämnden
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§ 223

ANSÖKAN OM PLANBESKED - FOSSA'
Dnr. LKS 10-368-219

Ansökan om planbeskedhar inkommit2010-10-04 ñänl gj; avseende ändring av

gällande detaljplan 14-SKA-l151. 1995 genomfördes en ändring, 1484-1395/5, av nästan hela
detaljplanen bortsett från det område som denna ansökan avser samt ytterligare ett område
som senare ändrades genom en helt ny detaljplan. Ändringen innebar bl.a. att största

byggnadsarea ändrades från 75 kvm för huvudbyggnad i ett plan samt tillbyggnad för
forrådsändamål på högst 30 kvm till att huvudbyggnad och uthus idag får uppföras till en

största sammanlagd byggnadsarea på 160 kvm med möjlighet att bygga l%-planshus. Den
sökande önskar att samma ändringar även görs för de sex byggrätter som inte tog del i
planändringen 1995.

Ärendet hanterades på plan- och exploateringsberedningen(FEB) 2010-11-1 l. PEB ansåg att

det ligger i konnnunens intresse att underlätta en övergång från delårsboende till
helårsboende, samt att det är rimligt att det aktuella området får samma bestämmelser som

övriga detaljplaneorådet. Därför ser PEB positivt på en ändring av gällande detaljplan. Med
hänvisning till den höga arbetsbelastningenpå planenheten så kan dock inte ett planarbete
påbörjas förrän tidigast 2012-01-01.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 201 0- l 1- l 5

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beviljaransökan om planbeskedför fastigheten Fossaå Lil.

Detaljplanen ges prioritet 3 i arbetsprogrannnet för detaljplaner och arbetet med detaljplanen
startar tidigast 2012-01-01.

lätt detaljplaneavtal mellan den sökande och kommunen ska upprättas, den sökande bekostar
planarbetetoch anlitar en konsult som arbetar ñam planhandlingar. '

Beslutet skickas till

 
\

Sainhäl sförvaltinngen
Miljö- och byggnadsnämnden

.FUSTERTNG Sigi
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§ 224

BUDGETUPPFÖLJNINGPER DEN 31 OKTOBER2010
Dnr. LKS 09-124-040

Ekonomienheten har upprättat budgetuppföljning per 31» oktober 2010 med prognos per 31
december2010.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetns budgetuppföljning 2010-11-10.
Ledningsutskottets protokoll, 201041-10, § 145.

Kommunstyrelsens beslut

Konnnunstyrelsen tar del av uppföljningen och noterar den tillprotokollet.

Beslutet skickastill

Ekonomienheten

JUsTnPJNG sig; “W

_
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§ 225

ARKIVMYNDIGHETENSRIKTLINJERFÖR ARKIVBESTÄNDIGHET
Dm". LKS 10-*176-004

Enligt arkivlagenska varjemyndighet vid ñamställning av handlingaranvändamaterial och

metoder som är lämpliga tillbehovetav arkivbeständighet.Med arkivbeständighetmenas att

handlingamaska framställaspå ett sådant sätt att de kan läsas, avlyssnaseller på annat sätt

uppfattas under den tid de ska bevaras.

I enlighet med Lysekilskommuns arkivreglementemeddelar kommunarkivariennärmare

bestämmelseroch råd kring arkivbeständighet.De bygger på Riksarkivetsföreskrifter och
allmänna råd. Praxis bland landets kommuner är att följa dessa.

Utskickhar skett tillde kommunalabolagen varav två svarat att de inte har något att erinra

mot förslaget. Ovriga har inte svarat.

i

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2010-1 1-01.
Ledningsutskottets protokoll 2010-11-10, § 146.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen antar föreslagna riktlinjerför arkivbeständighet.

2. Riktlinjerna gäller även för de konnnunala bolag, där Lysekils kommun är

majoritetsägare.

Beslutet sldckas till

Kommunarkivarieii

21x- et?
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§ 226

ARKIVMYNDIGHETENSRIKTLINJER VID UPPHANDLING/ANSKAFFNINGAV

IT-SYSTEM
Dnr. LKS 10-175-004

Idag finns ca 60 olika IT-system i drift inom Lysekilskommun. Gemensamt for dessa är att

de innehållerallmänna handlingarsom ska bevaras,och att IT-systemen i de flestafall inte är

förberedda för elektroniskarkivering.Att i efterhand åtgärda de krav som ställs på
arkivformatooh ñinktionalitetär förenat med stora kostnader, och kommer i många fall att

vara tekniskt omöjligt. Det innebär att den digitala informationensom ska bevarasmåste

konverteras tillpapper eller mikroiilmvid arkivering.Att migrera informationsom ska

bevarastillnya IT-system, som inte heller är förberedda för elektroniskarkivering,är att

skjutaproblemet framför sig.

Eftersom det hos konnnunledningenfinns ett uttalat önskemålatt påbörja en övergång till

digital (elektronisk)arkiveringär det viktigt att Lysekilskommun vid upphandlingav IT-

systern beaktararkiveringsaspekten.Annars blir det även fortsättningsvis bara en e-

iörvaltning, där långtidsbevarandetfår ske genom konvertering tillannat godkänt
arkivinedium.

Det Lysekilskommun kan göra är att skapa förutsättningar' för inleveranstillett e-arkiv. Detta

låter sig göras genom att vid upphandlingav IT-systein ställa vissa krav på allmän struktur

och tekniska format, och hoppas att leverantören kan Lippfylla dessa.

Chef för lT-enheten Johan Carlgren och ttpphandlareMarina Bragd-Karlssonhar tagit del av

förslaget och inte haft något att erinra, Utskickhar skett till de konnnunalabolagen varav två

svarat att de inte har något att erinra mot förslaget. Övriga har inte svarat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 20 l 0-1 l-Ol
.

Ledningsutskottets protokoll, 2010-41-10, § 147

Kommunstyrelsens beslut

l. Koninnnistyrelsen antar förslaget till riktlinjer för upphandling/anskaffning av lT-

system.
2. Riktlinjerna gäller även för de konnnuirala bolag där Lysekils kommun är

majoritetsägare.

Beslutet skickas till

Konnnunarkivarien

JUSTERING Sign;
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§ 227

KOMPLETTERINGAVKOMMUNSTYRELSENSDELEGATIONSORDNING
Dnr: LKS 10-455-045

Kommuninvest har skrivelse framfört synpunkter på en noggrannare hantering av

lånedokumentationenb1.a. beroendepå ökat antal kunder och låneärenden i kombinationmed
ökat säkerhetstänkande.

En del i den noggrannare dokumentationenär beslutsformuleringenav delegationsbeslutvid
kommunens omsättning av lån. Ekonomienhetenhållerfor närvarande på med omläggning av

ett lån i Lysekils Stadshus AB. För att söka säkerställa denna ooh kommande handläggning
vid omsättning av befintliga lån behövs en tydligare beskrivning av kommunens

borgensåtagande man. infor omsättning av befintliga lån.

Efter samråd med Konnnuninvest föreslås följande komplettering av kommunstyrelsens
delegationsordningavseende tecknande av borgen vid omsättning av befintligalån:

Att ekonomichefen eller, vid dennes frånvaro, kommunchefen alternativt administrative
chefen har rätt att för kommunens räkning, inom ramen för kommunfullmäktigesbeslut § 143
för år 2010, ingå borgen såsom för egen skuld för nedanstående bolag vid deras omsättning av

befintligalån:

Lysekils Stadshus AB's låneföipliktelsei' om totalt 116 735 000 kronor, jämte därpå löpande
ränta och kostnader

LYSClÖlSlJOSläClCI'ABs låneförpliktelser om totalt 375 000 000 kronor, jämte därpå löpande
ränta och kostnader

LEVA i Lysekil AB's låneföipliktelser om totalt 269 471 372 kronor, jämte därpå löpande
ränta och kostnader

Beredning

Controllerns tjänsteskrivelse 2010=1 1-23.

Iiommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras enligt följande:

Ekonomichefen eller, vid dennes frånvaro, konnnuneheten alternativt administrative chefen

ges rätt att för kommunens räkning, inom ramen för konununftallanäktiges beslut § 143 för år

2010, ingå. borgen såsom för egen skuld för nedanstående bolag vid deras omsättning av

befintliga lån:

Lysekils Stadshus AB's låneförplilçteisei*om totalt 1 16 735 000 kronor, jämte därpå löpande
ränta och kostnader.

JUSTERING Sign:
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LysekilsbostäderAB's Iånefömliktelser om totalt 375 000 000 kronor, jämte därpå löpande
ränta och kostnader.

LEVA i Lysekil AB's låneforpliktelser om totalt 269 471 372 kronor, jämte därpå löpande
ränta och kostnader.

Par-:âjäö la s omedelbart justerad:

oland Ka sson

Ordförande

  
 

Juste 'ass

Hans Nordlund Jan-OlofJohansson

z

C25:)
JUSTERING Siggi
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§ 223

INFORMATION FRÅN KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE OCH
KOMMUNCHEFEN

Ordföranden meddelar att ett extra sammanträde för kommunstyrelsen kommer att läggas in

onsdag 2010-12-08, kl. 17.00.

Kommunchefen kommer att redovisa ett forslag till utbildning for förtroendevalda vid

kommunstyrelsens sammanträde2010-12-22.

JUSTERJIQG Sig???
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§ 229

ANMÄLAN AVDELEGATIONSBESLUT

Amnälan om fattade beslut enligt delegationer till utskott, ordföranden samt inom
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt sarnlingspärmarpå samrnanträdesbordet:

Ledningsutskottets protokoll- 2010-1 1-10
Kommunstyrelsensordförande -delegationer - nr 8/2010
Kommunchefens delegationere nr 13/2010
Administrativechefens delegationer-nr 14-15/2010
Näringslivssamordnarensdelegationer -

Ekonomichefens delegationer - rn'

Inköpssarnordnarensdelegationer-
Personalchefensdelegationer - (vidaredelegationtillpersonalsekr)-
Hamnchefens delegationer -

Fastighetschefens delegationer - nr.

Fastighetsenhetens delegationerA nr

Mark-och exploateringsingenjörens delegationer -

IT-chefens delegationer-
Utredningsingenjörensdelegationer -

Utvecklingschefens delegationer -

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av de delegationsbeslutsom föttecknats i protokollet.

JUSTERING Sign: _,-\__m_y;'27 ;D,za
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§ 230

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunstyrelsen tar del av följande skrivelser och protokoll:

o Protokoll styrelsemöte LysekilsbostäderAB, m' 7 år 2010.

.TUSTERING Sign: §.\_›1540


