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Ovriga deitagare:
OlofÖsterberg, utvecklingschef, § 236

Bengt Mattsson, avd chef individ- och familjeomsorg,§ 237

Agneta Essén, socialchef, § 237
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§ 236

MUNTLIGA FÖREDRAGNINGAR

Följande ärenden föredrages muntligt vid dagens sammanträde:

Olof Österberg
Informationom småbåtshamnarna.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

JUSTERING Sign: -\ n
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§ 237

ÖVERENSKOMMELSE OM MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR OCH ANDRA
SKYDDSBEHOVANDE SAMT MOTTAGANDE AV ENSAMKOMNIANDE
FLYKTINGBARN
Dnr LKS 10-3 86-133

Länsstyrelsen har under hösten aktualiserat frågan om tecknande av reviderat avtal mellan
kommunen och länsstyrelsen om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande.
Därutvöer har kommunen under året fått förfrågan angående möjligheten att ta emot
ensamkommandeflyktingbarn.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsens informationsnrev2010-09-01

.

Länsstyrelsens skrivelse ”Overenskommelse om mottagande av flyktingar och andra
skyddsbehövande”
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2010-12-10 inkl. bilaga.

Kommunstyrelsens beslut
Förslag gällande att ta emot ensamkommandeflyktingbarntillstyrkes.

Under år 2011 sluts avtal med Migrationsverketavseende tre platser i gemensamt asylboende
i samarbetemed kommunernai norra Bohuslän.

Socialnämnden ges i uppdrag att verkställa konzmunstyrelsens beslut avseende
ensamkommande flyktingbarn.

Reviderat avtal tecknas med Länsstyrelsen angående mottagande av flyktingar och andra
skyddsbehövandeomfattande 15 flyktingarinklusive 3 ensamkommande flyktingbarn.

Paragrafen förklarasomedelbart justerad.
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§ 238

AVGIFTTILL VÄGFÖRENING
Dnr LKS 10-483-318

Lysekilskommun beslutade 1975-03-05 i samband med att Fiskebäcks vägtörening bildades
”att ställa sig positiv till att kommunen betr byggnadsplanenå Fiskebäck 1:6 bidraget med de
året-runt-boendes styrkta kostnader samt
att kommunen ej i detta beslut kan ta ställning till storleken av beloppet, eftersom föreningen
ej ännu är bildad,utan de året-runt-boende får till kommunen senare precisera sina kostnader
varvid anslagstäckning får ske i sedvanlig ordning.”

Föreningens vägforeningsaxigiftei* for året-runt-bebodda fastigheter har sedan dess fakturerats
kommunen. AvgifternaLippgål' till 1500 kr per fastighet, totalt for 2009/2010 34500 kr. Några
år har dessutom "slitageavgifP fakturerats.

Fiskebäcks vägforening har bildats genom lantmäteriförrättning. Detta är den enda
vägforening i Lysekilskommun där kommunen betalarårsavgift for året-runt-boende.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2010-1 1-10.

Kommunstyrelsens beslut
Beslutet från I975»03»05, § 78, upphäves.

JUSTERING Sign:
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§ 239

REDOVISNINGAV DELEGERINGSBESLUT

Redovisning av fattade beslut enligt delegationer till utskott, ordföranden samt inom
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmarpå sammanträdesbordet:

Ledningsutskottets protokoll- 20 l 0- l 1 - 17
Kommunstyrelsens ordförandeprotokoll -

Kommunstyrelsens ordförande - forköpsprotokoll -

Kommunstyrelsens ordförande m övriga delegationer - nr

Kommunchefens delegationere nr

Administrativechefens delegationer m nr

Näringslivssamordnarensdelegationer-
Ekonomichefens delegationer - nr

lnköpssarnordnarensdelegationer-
Personalchefensdelegationer » (vidaredelegationtillpersonalsekr) m

Hamnchefens delegationer -

Fastighetschefensdelegationer - nr

Fastighetsenhetens delegationere nr

Mark-och expioateringsingenjörensdelegationer -

IT-chefens delegationer -

Utredningsingenjörensdelegationer -

Utvecklingschefens delegationer-

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den
22 december2010, § 239.

JUSTERING Sign: O3
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§ 240

REDOVISNING AVBOLAGS- OCH RÅDSPROTOKOLL

Amnälan av protokoll från kommunala bolag, handikappråd och pensionärsråd enligt
samlingspärmarpå sammanträdesbordet:

Lysekils Stadshus AB, Protokoll -

RAMBO AB, Protokoll -

LEVA i LysekilAB, Protokoll -

LysekilsBostädet'AB, Protokoll -

Havets Hus, Protokoll w

LysekilsStuveri AB, Protokoll-
LysekilsHamn AB, Protokoll-
KolhollnarnaAB, Protokoll-

KommunalaPensionärsrådet- 2010-1 1- l 6
KommunalaHandikapprådet- 2010-] l- l 6

Kommunstyrelsen beslutar

g godkänna redovisningen av de bolags- och rådsprotokoll som fortecknas i
protokoll den 22 december2010, § 240.

JUSTERING Sign: ,x
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§241

INFORMATION

Kommunstyrelsens ordförande informerarbland annat om:

Övarvets etablering i Lysekil
Kustbevakningensplaner for etablering i Lysekil
Bastevikshoimarna
Logistikcentral i Hallinden
Miljöorganisationen i kommunen tillsammans med Munkedals och Sotenäs kommuner,
Utvecklingav Räddningstjänsttörbundet

Kommunchefen informerarbland annat om:

Samverkanmellan kommunerna i Norra Bohuslän
LysekilsHamn »w KPMGs analysuppdrag
Rekrytering av chefer vid samhäilsbyggnadsförvaltningenoch ekonomienheten

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
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§ 242

FRAMSTÄLLNINGOM FRAMTIDA INVESTERINGSSTÖDFÖR UTBYGGNAD
AVSKAFTÖFOLKETSHUS
Dnr LKS 10-360-049

Skaftö Folkets Hus-förening har under det senaste året fört överläggningar med konnnunen,
dels om föreningens ekonomiska situation, dels om det framtida behovetav samlingslokaler
på Skaftö.

Föreningen har i skrivelse 2010-0947 presenterat ett förslag tillutbyggnad av Folkets Hus-

fastigheten i Grundsund. Föreningen ansöker om ñnansieringsstöd av kommunenmed halva
investeringskosnaden. Investeringsstöd för resterande del kommer att sökas hos Boverket.
Skaftö Folkets Hus-förening har inlämnat kompletterande redogörelse i ärendet 2010-12-08.

Vid ledningsutskottets sammanträde2010-12-15 fick komImmledningskontoret i uppdrag att

utarbeta ett ekonomiskt underlag i ärendet.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Skaftö Folkets Blus-förening2010-09-27.
Ledningsutskottets protokoll 2010-10-20, § 134.
Skrivelse från Skaftö Folkets Hus-förening 201042-08.
Ledningsutskottets protokoll 2010-12-15, § 168.
Konnnunledningskontoretstjänsteskrivelse 201 0-12-21.

Ajourneringbegäres och genomföras mellan kl. 11.45 - 11.55

Ifommunstyrelsens beslut
Arendet återremitteras för ytterligare utredning.

 

JUSTERING signa/y
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§ 243

GOD JUL OCH GOTTNYTTÅR

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson önskar ledamöter och ersättare God Jul och
Gott Nytt Är och framför samtidigt ett tack till all personal inom Lysekils kommun för det
gångna året.

Kommunstyrelsens 1:e Vice ordförande Mats Karlsson önskar ordföranden God Jul och Gott
Nytt Är.

 

JUSTERING Sign:


