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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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ICOMNIUNSTYRELSEN

Sammanträdestid: 2010-12-08 kl 17.00-19.30

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Roland Karlsson (FP), ordf Thommy Coilén (S)
Yngve Larsson (FP)
Ann-Charlott Strömwall (FP)
Mats Karlsson, (M), 1:e vice ordf -

Hans Nordlund (M) Icke tjänstgörande ersättare:
Jan-Olov Johansson (S)
Anders Nilsson (S) Christina Rörvall-Dahlberg(C)
Anita Lannesjö (S) Anneli Strand (S)
Torbjörn Stensson (S) Lars-Erik1011211133011 (S)
Ronald Rombrant (LP) Inge Löfgren (MP)

Tjänstemän:
Lena Fischer, konnnunchef
Mats Tillander,sanahällsbyggnadschef,§ 232
Olof Österberg, VD Kolhohnarna, § 231
Roland Mattsson, gymnasiechef§ 233
Ola Ingevaldson, administrativ chef, sekr.

Paragrafer:  Ordförande:
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ÄRENDEN TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

§231

FRAMSTÄLLNINGOM KOMMUNALTBORGENSÄTAGANDE
LKS 10-

KolholmaniaAB har i skrivelse 2010-12-01 gjort framställning om kommunal borgen för ett

projekt innebärande en investering for att lokalisera Kustbevakningen till Grötökajen.
Totaikostnaden for projektet är beräknad till ca 15 mnkr. Förslag till hyreskontrakt med
Kilstbevakluingenär under utarbetande.

Beslutsunderlag

Skrivelse från KolholmarnaAB 2010-12-01.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en kommunal borgen for Kolholmarna AB för
genomförande av redovisat projekt.

Beslutet skickas tiil

Konnntnnftlllznäktige
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§ 232

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPBRAG ATT LÄMNA FÖRSLAG PÅ
FÖRÄNDRINGARAVNUVARANDEPOLITISKA ORGANISATION
Dnr LKS 10-

Kommunstyrelsen fick 2010-11-25 i uppdrag att på kommunfullmäktiges sammanträde2010-
12-16 lämna förslag på följande förändringar av nuvarande politiska organisation:

Genomföra en uppdelning av nuvarande socialnämndens Verksamhetsområde innebärande, att
nuvarande verksamhetsområde delas på två nämnder, en Socialnämnd och en vård- och
omsorgsnämnd. Fördelningen av verksamheterna skall i huvudsak grunda sig på den
uppdelning av verksamheterna som redovisades i genomlysninger] av socialnämndens
verksamhet2009. Vardera nämnden skall ha 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ansvaret för pianprocessen enligt gällande lagstiftning övertlyttas ñån miijö- och
byggnadsnämnden tillkomnrunstyrelsen.

Under konununfullrnäktigebildasen miljöberedningmed i huvudsak följande uppdrag:
e Med ett konnnunövergripandeperspektiv bevakaoch följa upp utvecklingen av miljö-

och klimatfrågorna.

o Föreslå insatser för att öka engagemang och insatser för ett systematisktmiljöarbete
och en håilbar'utveckling såväl i kommunen som organisation som i samhället i stort.

e Föreslå insatser för en övergång till förnyelsebar energi i samhället i stort.

a Bevaka att Iniljöpolicyngenomsyrar övergripande planering som översiktsplan,
boendestrategi, ñamtagande av styrdokument samt att klimatstrateginföljs upp.

o Vara rådgivande och initierande i förhållandetill kommunensmiljö- och

energistrategiplanering.

e Genomföra regelbunden avstänmingarmed berörda nämnder och styrelser kring
beredningensarbete.

Miljöberedningenföreslås få l l ledamöter. De partier, som inte bereds plats i beredningennär
den utses, skall få adjungeraen ledamot i beredningen.

Kom11111111edningskontoret har i tjänsteskrivelse 2010-12-02 länmat förslag på förändringar
avseende Iiuvarande socialnämndens ansvarsområde samt förslag till nya reglementen.
Samhällsbyggnadschefen har samtidigt utarbetat förslag tiil förändringar avseende en

överföring av ansvaret för detaljplanearbetet från miljö- och byggnadsnämnden till
komnmnstyrelsen med tillhörandereglementsförändringar.

Beslutsunderlag

Kommunñrlimäktigesprotokoll 2010-11-25, § 6.
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Konnnunsekreterarens tjänsteskrivelse 2010-12-02.
Samhällsbyggnadsohefens tjänsteskrivelse 2010-12-02.

Yrkanden

Hans Nordlund (M): bifall till komniuniedningskontoretsforslag vad gälier* en fördelning av

nuvarande socialnämndens uppdrag.

Thommy Collén (S) och Anders Nilsson (S): att återremittera ärendet för kompletterande
utredning i den del som avser socialnämndens nuvarande verksamhetsområde.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Thonnny Colléns mfl. åteirernissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunstyrelsen beslutaravgöra ärendet idag, proposition på kommun!edningskontorets
förslag.

Proposition på samhällsbyggnadschefens förslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Thommy Colléns mfl. återremissyrkande mot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunstyrelsen beslutaravgöra ärendet idag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordiring:

Ja-röst för att avgöra ärendet idag.

Nej -röst för att återremittera ärendet.

Omröstningsresrrltat

Kommunstyrelsen beslutar med 6 jawröster, 4 nej=röster och l ledamot som avstår att avgöra
ärendet idag (se omröstningsbilaga):

Ordföranden ställer proposition på konnnnnledningskontorcts förslag och finner, att

kommunstyrelsenbeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på samhällsbyrggnadschefens förslag och finner, att
lconnnunstyrelsen beslutarbifallaförslaget.

JUSTERING Sign:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2010-12-08 5 (9)
 

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande socialnämndens uppdrag fördelas på två nya
nämnder med namnen Individ- och myndighetsnämndoch Vård- och omsorgsnämnd.

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna reglementen för Individ- och
myndighetsnänmden och Vård- och omsorgsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutaratt ansvaret för detaljplanearbetemin. överförs från Miljö- och
byggnadsnämndentillkommunstyrelsen fr.o.m. 2011-01-01.

Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i ”Reglemente för miljö- och
byggnadsnämnden?

Ny lydelse § 1: Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom
byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan-
ooh bygglagen (PBL). Nämnden fullgör också de övriga Lippgifter som enligt annan lag ska
fullgöras av den konnnunalanämnden inom byggnadsväsendet.
Ny lydelse § 2: Till nämnden delegeras följande ärenden enligt speciallagstiftning -

fastighetsbildningslagen 5 kap. 3§ tredje stycket och 14 kap. l § tredje stycket,
anläggningslagen 18 §. Allt enligt nedanstående sammanställning.

Kommunfullmäktige beslutar om följande ändring av ”reglemente för Kommunstyrelsen” - §
2 kompletteras med ”Kommunstyrelsen fullgör konnnunens uppgifter inom planväsendet
enligt PBL 5 kap. 29, 32 och 33§§, enligt sammanställning”.

Kommunstyrelsen beslutar

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om överföring av ansvar för
detaljplanearbetetnun. till kommunstyrelsen beslutarstyreisen att

e Delegera godkännande av planprogram för samråd till samhällsbyggnadschefen
e Deiegera godkännande av detaljplaneförslag för samråd till

samhällsbyggnadschefen
e Delegera godkännande av detaljplaneförslag för utställning till

samhällsbyggnadschefen

Reservation

Mot beslutet anmäler ledamöterna Thommy Collén (S) och Anders Nilsson (S) blank
reservation.

Beslutet skickas till

Kommunñxllxnäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadschefen
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OMRÖSTNINGSBILAGA1
Ärende: Förslag på förändringarav nuvarande politiskaorganisation

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwall

Mats Karlsson

Hans Nordlund

Jan-OlofJohansson

Anders Nilsson

Anita Lannesjö
Torbjörn Stensson

Arms-MarieSöderström

Ronald Rombrant

Per-Eric Larsson

Per-Åke 1011211153011

Carin Friberg
Christina RörvalbDalrlberg
Gerd Persson

Thommy Colién

Ahmeli Strand

Klas-GöranHemiksson

Birgitta Vikingssort
lars-ErikJohansson

Inge Löfgren
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ÖVRIGA ÄRENDEN

§ 233

DEMISSYTTRANDEÖVER FÖRSLAG ANGÅENDE FORTSATT SAMVERKAN
INOM GYMNASIESKOLAN INKL. SAMRÅD MED BEREDNINGEN UTBILDNING
Dnr: LKS 10-394-612

Fyrbodals gymnasieskolas styrelse beslutade vid sannnanträde 2010-10-40 att skicka ut ett
förslag till fortsatt samverkan orn gynnlasieutbilclningeninom Fyrbodal till kommunerna för
yttrande.

Lysekil-Sotenäs gyrnnasie- och vuxenutbildningsnätnndhar vid sannnanträde 2010-10-28
lämnat förslag till yttrande över förslaget.

Beslutsunderlag

Fyrbodals gymnasieskolasstyrelses protokoll 2010-10-04, § 97.
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2010-10-27.
Lysekil-Sotenäsgynmasie- och vnxemrtbildningsrrêtmndsprotokoll 2010-10-28, § 24.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): tillägg till gyznnasienämndensforslag till yttrande i första att-satsen -

och nu gällande lagstiftningoch nationellt regelverk i övrigt.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på gymnasienärnndens förslag till yttrande och Roland
Karlssons tilläggsyrkande och finner, att kormnunstyrelsen beslutar bifalla förslaget med
tilläggsyrkandet.

Kolnmunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom styrelsen för Fyrbodals gyinnasieskolasförslag 2010-10-
04 och rtppmaziai' Fyrbodals komnnzraalförbtnadatt anpassa samverkansavtalettill föreliggande
förslag och nu gällande lagstiftningoch Itationellt regelverk i övrigt.

Konnnunstyrelsen ställer sig bakom att Fyrbodals konnnunalförbund och Beredningen för
utbildning skall vara en stödorganisation för kommunerna i gymnasie- och
vuxenutbildningsfrâgor.

Kommunstyrelsen anser, att samverkan skall fokuseras på att trtveckla intagningsfunktionen,
kvalitetsfrâgor, resetillägg och inackordering, saint att ta fram genaexisamma principer för
prissättning av program men ej en gemensam prislista.
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Beslutet skickastill

Fyrbodals gymnasieskola
KommunalförbundetFyrbodal
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§ 234

SAMVERBÃANSAVTALMELLAN POLISOMRÃDE FYRBODAL OCH LYSEKILS
KOMMUN
Dnr: LKS 10-431-106

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-01 informerade polisen om att Polisområde
Fyrbodal och Lysekilskommun hade för avsikt att teckna ett samverkansavtal. Under hösten
har ett förslag till samverkansavtal utarbetats av Lysekils lokala brottsförebyggande råd,
BRÅ. Representanter i BRÅ är polis, kommunstyrelsens ordförande, förvaltningschefen
Lysekilsbostäder,Svensk handel, Näringslivsenhet, folkhälsosamordnaresamt frivården.

Förslaget tillsamverkansavtalär uppdelat i tre faser.

1. En avsiktsförklaringsom iimebäi* att polisen i Lysekiloch Lysekilskommun tecknar
en överenskommelse om att samverkasamt åtar sig att skapa en gemensam
problembildoch ta nam förslag tillprioriterade områden. ;avsiktsförklaringen
undertecknas av polisens platschef i Lysekiloch kommunchefen.

2. En sainverkansöverenskomnielsesom beskriversyftet och utgångspunkternaför
samverkan. Denna överenskommelse undertecknas av Polisområde Fyrbodal och
konnnunstyrelsens ordförande.

3. En åtgärdsplan som beskrivervilkaåtgärder som ska utföras samt respektive parters
åtaganden.

En avsiktsförklaring tecknades 2010-11-03 av konnnunchefen och polisens platschef i
Lysekil. Under hösten har Lysekils lokala brottsförebyggande råd, BRÅ, tagit fram en

gemensam problembildoch utarbetat ett antal prioriterade samverkansområden som är en

grund för samverkansöverenskommelsen och åtgärdsplanen. Arbetet har skett i nära
samverkanmed representant ñ-ån Polisomrâde Fyrbodal.

överenskommelsen gäller årsvis. Uppföljning och revidering av överenskommelsen ska ske
från den 1 oktober innevarandeverksamhetsår och Itytt avtal ska undertecknas senast den 30
novemberåret före verksamhetsåret.

Beslutsunderlag

Folkhälsosantordnarens tjänsteskrivelse 2010-11-30 med avsiktsförklaring och förslag till
samverkansöverenskommelse.

Konnnunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till samverkansÖverenskonnnelseoch åtgärdsplan.

Beslutet skickas till

Polisområde Fyrbodzrl
PlatschefAnders Buhlin vid polisen i Lysekil
BRÅ/Folkhälsosamordnarenf.v.b. tillBRÅrs deltagare
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§ 235

INFORMATION OM HANDELSHAMNSVERICSAMHETEN

Kommunstyrelsens ordförande lämnar information om genomförda överläggningar under
november-december med styrelsen och VD i Lysekils Hamn AB om

handelshamnsverksamheten och de överväganden/beslutsom Lysekils Stadshus AB tagit på
grundval av dessa överläggningar.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antecknar informationen.
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