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E SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KO M M U N KOB/IMUNSTYRELSEN 
 

Sammanträdestid: 2011-02-09 kl. 9.00- 16.00
Ajournering15.25-15.40

Lokal: Stadshuset i Lysekii,sammanträdesrummet
Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Roland Karlsson (FP) Britt-MarieDidriksson- Burcher (FP), §§ 1-10

Yngve Larsson (FP) Hans Nordlund (M)
Ann-Charlotte Strömwall (FP) Christina Rörvall-Dahiberg(C), §§ 1-12

Mats Karlsson (M) Torbjörn Stensson (S)
Kent Olsson (M) Ann-Mari Söderström (S)
Ronald Rombrant (LP), §§ 1-10 Per-GunnarAhlström (K)
Jan-OlofJohansson (S) Håkan Smedja(V)
Klas-GöranHenriksson (S)
Margareta Lundqvist (S)
hige Löfgren (MP)
Yngve Berlin (K)
Britt-MarieDidrilçsson-Burcher(FP),
tjänstgörande ersättare, §§ 11-29

Tjänstemän:

Anna Aronsson, sekreterare
Lena Fischer, kommunchef
Ola Ingevaldson, administrativ chef
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Övriga närvarande

Theresa Eldsjö, ekonomichef, § 1
Helena Svensson, ekonom, § i
Mats Tillander, § 2-9
Maria Vikingsson, enhetschef för information,kvalitet och folkhälsa, § 10
Linda Jasniskij Molin, informatör, § 10
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§ 1

INFORMATION OM PRELIMINÄRTBOKSLUT FÖR ÅR 2010
Dnr. LKS

Helena Svensson, ekonom, redogör för preliminärt bokslut for år 2010.

Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§2

ANSÖKAN OM PLANBESKED - SKÖLLUNGEN2:15
Dm': LKS 10-442-219

Ansökan om planbeskedhar inkommit 10-11-15 från LisbethAndersson avseende ändring av

gällande detaljplan, 14-BRA-1049 från 1962, från allmän plats ”Park" till kvartersmarkmed
bostäder för att möjliggöra 3-4 nya tomter för fritidsändarnål. Den norra tomten i den
sökandes förslag omfattas inte av detaljplan.

Ärendet hanterades på plan- och exploateringsberedningen(FEB) 2011-01-26. FEB ansåg att
då endast tomt 1 inom gällande detaljplan eventuellt kan anses lämplig att bebygga med ett
nytt ñidshus, så blir rekonnnendationen att ett planbesked ej bör beviljas. Den allmänna
nyttan av en sådan detaljplan är för liten för att kommunen ska tilldela den resurser. Det bör
dessutom finnas starka skäl för att kommunen ska godkänna att naturmark i den här typen av

detaljplan görs om till kvartersmark. Bl.a. för att det finns risk för att ett sådant beslut blir
prejudicerande. Den sökande har dock en möjlighet att pröva tomt 4 i ett förhandsbeskedmen

då måste bl.a. en godtagbar lösning på tillfartsvägredovisas.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 201 1-01-27.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för fastigheten Sköllungen 2:15 med
hänvisning tillplan- och bygglagen l kap 2 § och vad som angivits i tjänsteskrivelsen.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsföwaltningen
LisbethAndersson
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§3

ANSÖKAN OM PLANBESKED FÖR FÖRE DETTAVATTENTORNETI LYSEKIL
- KRONBERGET 1:97
Dnr. LKS 11-30-219

Ägaren till fastigheten Kronoberget 1:97, fd. Vattentornet i Lysekil, inkom under 2010 med
begäran om förhandsbesked för uppförande av flerbostadshus på fastigheten. 2010-12-13
§ 298 avslog Miljö- och byggnadsnämnden ansökan med hänvisning till att omrâdet bör
detaljplaneras. Det aktuella området saknar detaljplan.

Ansökan om förhandsbesked omfattade ett 30-tal lägenheter i ett sexväningshils, placerat på
nuvarande byggnads stenfot. Kommunstyrelsen har förklarat sig beredd att sälja mark i
anslutning till nuvarande fastighet för parkeringm.m.

i detaljplanearbetetkommer Lex. tillgänglighets,tratik-och ver-frågor att utredas.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2011-01-27.

Yrkanden

Klas-Göran Henriksson (S): avslag på samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tills
bildningsnänmdenbestämt sig för vad som skall inrymmas i Gullmarsskoleområdet.

Yngve Berlin (K): avslag på samhällsbyggnadsförvaltningensförslag.

Mats Karlsson (M): bifalltillsamhällsbyggnadsförvaltningens förslag och avslag på Klas-
Göran Henrikssons yrkande.

Inge Löfgren (MP):

I. Avslagpå samhällsbyggnadsförvaltningens förslag i tredje att-satsen och i stället -

Sökanden skailbekostaoch utarbeta ett förslag tilldetaijplan.

2. Även Gullmarskoleoinrådetska omfattas av planbeskedet.

3. Beslutet innebär inte några garantier för att detaljplanearbetetkonnner att resultera i en

antagen och lagakraftvinznezidetaljplan.

Propositionsordning

Propositionpå samhällsbyggnadsförvaltningensförslag i att-satserna 1-2 mot Klas-Göran
Henrikssons (S) mil. avslagsyrkande.

Propositionpå samhällsbyggnadsföivaltningensförslag i att-sats 3 mot Inge Löfgrens
ändringsyrkande.
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Proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkandei att-sats 2 mot avslag.

Propositionpå Inge Löfgrens tilläggsyrkandei att-sats 3 mot avslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på samhälisbyggnadsförvaltningens förslag i att-satserna 1-2
mot Klas-GöranHenrikssons (S) mil. avslagsyrkandeoch finner, att kommunstyrelsen
beslutarbifallasamhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsföwaltningensförslag i att-sats 3 mot
Inge Löfgrens ändringsyrkandeoch finner, att kommunstyrelsen beslutarbifalla
samhällsbyggnadsförvaltningensförslag.

Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkandei att-sats 2 mot avslag och
finner, att kommunstyrelsen beslutaravslå yrkandet.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till inge Löfgrens tilläggsyrkande.

Nej-röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen beslutarmed l ja-röst, 6 nej -röster och 4 ledamöter som avstår att avslå
Inge Löfgrens tiiläggsyrkande(se ormöstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkandei att-sats 3 mot avslag och
finner, att kommunstyrelsenbeslutaravslå tilläggsyrkandet.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeviljaransökan om planbeskedför fastigheten Kronoberget 1:97.

Detaijplanen ges prioritet l i arbetsprogrammetför detaijplaner.

Ett detaljplaneaxrtal mellan den sökande och konnnunen ska upprättas samt att den sökande
bekostarplanarbetetoch anlitar en konsult som arbetar fram pianhandlingar.

Reservation

Mot beslutet anmäler ledamöterna Klas-GöranHemiksson (S) och Yngve Berlin (K) skriftliga
resewationer.

 

.IUSTERING Sign:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2011-02-09 7 (45)

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsfön/altningen
Ägaren till fastigheten Kronoberget 1:97

JUSTERING Sign:



LYSEKILSKOMMUN
Kommunstyrelsen

OMRÖSTNINGSBILAGA 1

Sammanträdesprotokoll
2011-02-09 s (45)

Ärende: Planbesked för f.d. vattentornet i Lysekil- Kronberget 1:97

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömxvall

Mats Karlsson

Kent Olsson

Ronald Rombrant

.Tan-OlofJohansson

Klas-GöranHenriksson

Margareta Lundqvist
Yngve Berlin

Inge Löfgren
Britt-Marie Didriksson-B Ersättare

Lars Björnelct Ersättare

Daniel Nielsen Ersättare

Christina Rörvall-Dahlberg Ersättare

.
Hans Nordlund Ersättare

Torbjörn Stensson Ersättare

Ann-Marie Söderström Ersättare

Thommy Collén Ersättare

Bo Göthesson Ersättare

Per-GunnarAhlström Ersättare

Håkan Smedja Ersättare
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RESERVATION
.

2011-02-09

Ärende 2:2 I kommunstyrelsen 2011-02-09

Ansökan omplanbeskedför f.d. Vattentornet I Lysekrf Kronherget 1:97.

Guilmarsskøleomrádetstår Inför stora förändringar i samband med att gymnasieskofan
fiyttar från området. Att E det iäget beviljaplanhesked för byggande av 30 lägenheter t
omrâdet anser v1 därför vara fef. Vi anser att man först efter att blldnlngsnämndenbestämt
sig för hur området ska disponeras, kan ta upp frågan om att beviljaplanbeskedför f.d
Vattentornet I Lysekif Kronberget1:97.

För Socialdemokratiskagruppen i kommunstyrelsen./áwâáé e_

Klas-Gö n Henriksson

 

JUSTERING Sign:



 

LYSEKJLSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2011-02-09 10 (45) 

i “TV-”ILtSKUDmviLJiv
L. t.-'-›-- I v.

ni;L:i5'1'i-iA"iiJREN
2811 *E12* l l

:krm J?” na rr?"
Reservation KS 2.2 l _

Ansökan om pianbeskedför f.d. vattentornet Kronbêiâêtüiñ

Bara att komma på tanken att bygga ett flerbostadshusmitt emellan en skola och en livligt
frekventerad idrotts och frttidsanläggning borde förvåna varje vän av bra och trygg skoimiljö.

När sedan en politisk majoritet i Kommunstyrelsen i blind entusiasm ställer sig bakom kravet

på planbeskedför ett sex vånings hus på id. vattentornetsstenfot, och till och med ger det

prioritet :ll Då stärks man Isin uppfattning att vidsvnthetoch helhetssyn är en brlstvara i

kommunstyrelsen.

Tilt råga på alit har tidigare KS redan lovat att bistå med mark för det planerade
flerbostadshusets parkeringsbehov.Det betyderca 40-50 parkeringsplatseri ett område där

samma politiker planeraratt komprimere skol och förskoleverksamhetför barn mellan 0-16

år! (helt l enlighet med en dold agenda i lokalutredningenoch gymnaslebvgget)

Vårt stätiningstagande att avslå begäran om pianbeskedför td. vattentornet i Lysekil-
Kronberget1:97, grundar sig främst på behovetav bra och trygg skolmlljö.

Men även behovet av bättre parkeringsoch trafiksituation för den kommunala

fritidsanläggningenGullmarsborg borde enligt vår uppfattning ha prioritet före ett privat
bostadsrättstorn i en så redan törtätad miljö.

Vi måste naturligtvis prioritera våra egna verksamheteroch medborgares möjlighet att ta dei
av kommunensfritids utbud.

Vi yttrar oss inte om själva byggnadens karaktär och utseende eilerpåverkan på stadsbilden.
Det är inte prioritet 1 för oss l detta iäge.

Men vi tycker nog att den extravåningsom kommunen hade pianer att komplettera den
nuvarande gymnasiebyggnadenmed, för ett antal är sedamlmen som inte blev av pga. att

grannen, ägaren av vattentornet överkiagade) inte hade påverkatstadsbiiden i den grad som

kanske ett sexvåningshus kan komma att göra.

På många goda grunder och med ett helhets perspektiv reserverar vi oss mot

Kommunstyrelse ntajorltetens besiut att "beviljaansökan om pianhesked för fastigheten
Kronberget1:97.

Lysekil den 11 februari 2011 Yngve Berlin Konzmtmistiska Partiet

l .nunnan-nununnar-u...
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§4

ANSÖKAN OM PLANBESKED- KLEVA 3:29
Dnr. LKS 10-461-219

Ansökan om planbesked har inkommit 10-11-29 från Kent-Hugo Petersson, som har anlitat
ombud Bo Hus Plan AB, Boo Widén, avseende upprättande av en ny detaljplan för 10-12 nya
tomter. Området ligger i direkt anslutning till en befintlig äldre detaljplanl4-SKA-ll51. I
kommunens översiktsplan ÖP06 ligger det aktuella området inom ett större område betecknat
med R15, "Onzråde :ned stora nafur-, kulrur- och jlrilzffsirüirdei-z och som inte är skyddade av

reservat". Den sökande anger att området är avsett att planläggas för helårsboende. Avloppet
från de nya husen ska renas i ett minireningsverk. Reningsverket kan dimensioneras för att
även kunna ta hand om avlopp från delar av den befintligabebyggelsen om intresse finns för
detta. Vattenförsörjningen kan lösas genom gemensam vattentäkt i form av en eller flera
djupborrade brunnar norr om den föreslagna bebyggelsen. Som tillfartsväg avses det
befintliga vägnätet att användas. Viss upprustning av dessa vägar kan bli nödvändigt att
utföra.

Ärendet hanterades på plan- och exploateringsberedningen (PEB) 201 1-01-26. PEB
konstaterade att området ligger inom RIS-område men i direkt anslutning till befintlig
bebyggelse. I översiktsplanenfinns dock ingen uttalad målsättning för helårsboende i området
som inte heller kan anses ha goda förutsättningen* att bli ett fungerande åretruntboende då det
ligger långt ifrån allmän service och bussförbindelser etc. Nyetablering av helårsbebyggelse i
grupp så långt ut på Härnäset bör ske efter ett noga övervägande av konsekvenserna och är en

fråga som bör behandlas i samband med en revidering av nuvarande översiktsplan. Därför
ställer sig PEB negativ tillatt beviljaplanbeskedför Kleva 3:29.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsfoivaltningenstjänsteskrivelse 201 1-01-27.

Yrkanden

Yngve Larsson (FP): yrkar att ärendet ska återremitteras för kompletterandeutredning.

Inge Löfgren (MP) yrkarbifalltill Samhällsbyggnadsförvaltningensförslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag
och finner att kommunstyrelsen har beslutatatt ärendet ska åteirernitteras.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt återremittera ärendet för kompletterande utredning.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsfoivaltningenoch sökanden
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§5

ANSÖKAN OM PLANBESKED - GUNNESBO 1:157 OCH 1:33
Dnr. LKS 10-457-219

Ansökan om planbesked har inkommit 10-11-25 från Kent Persson, avseende ändring av

gällande detaljplan l484-P6l som vann laga kraft 2008. Den sökande önskar ändra
markanvändningenfrån naturmarktill kvartersmarkför en markbitinom Gunnesbo 1:33 som

fastighetsägaren stenlagt och satt glasräcke runt. Detta för att möjliggöra en

fastighetsregleringdär sökanden köper den aktuella marken och inforlivar den i sin fastighet
Gunnesbo 1:157. Sökanden har haft kontakt med Stadsarkitekt Mats Carlsson som
rekommenderat honom att ansöka om planbeskedeftersom åtgärden för den byggda terrassen
inte kan beviljasbygglov i efterhand då pågående markanvändning inte kan ses som en

mindre avvikelse från gällande detaljplan. Rågårdsviks Samhällsförening som ska förvalta
naturmarkenhar ställt sig positiv tiil att ändra gränsen.

Ärendet hanterades på plan» och exploateringsberedningen(PEB) 2011-01-26. PEB ansåg att
det är fastighetsägarens ansvar att känna till sin fastighets gränser och att bygga inom dessa
enligt gällande detaljplan. Att marken är ianspråktagen på ett felaktigt sätt är inte ett skäl för
att motivera en planändring. Nyttan med att genomföra föreslagen ändring, som rör en relativt
liten markyta och gynnar en enskild i begränsad omfattning, kan inte heller anses tillräcklig
som motiv för en planändring. Skulle positivt besked ges så finns även en betydande risk att
beslutet blir prejudicerande och att planenheten får hantera en mängd liknande ärenden och
lägga stora resurser på detaljplaner som medför mycket liten nytta för kommunen i stort.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnaösförvaltningenstjänsteskrivelse 201 1-01-27.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för fastigheten Gunnesbo 1:157 och 1:33
med hänvisning tiilplan- och bygglagen I kap 2§ och vad som ovan angivits.

Besiutet skickas till

Samhällsbyggnadsföivaitningen
Sökanden
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§6

ANSÖKAN OM PLANBESKED - NORRA VALBODALEN
Dnr. LKS 11-031-219

Ärendet hanterades på plan- och exploateringsberedningen(PEB) 2010-11-11. Där beslöts att
en förstudie av Norra Valbodalenskulle tas fran: innan ärendet togs upp till konununstyrelsen
för beslut om planbeskecl. Förstudien presenterades på PEB 2011-01-26 och är bilagddenna
skrivelse.

Det ligger i kommunens intresse att underlätta för nya och befintligaverksamheter att verka i
kommunen. Därför ser samhällsbyggnadsförvaltningenpositivt på att en ny detaljplan arbetas
fram. Investeringansiag for detta kommunala projektet saknas dock under 2011. Med
hänvisning till det samt arbetsbelastningenpå planenheten så kan inte ett planarbetepåbörjas
förrän tidigast 2012-01-01. Innan dess bör en geoteknisk Inredning, till en uppskattad kostnad
av 200 tkr, genomföras. Om kommunstyrelsen beviljardetta planbesked bör projektpengar
anslås.

Beslutsunderlag

Sarnhällsbyggnadsföivaltningenstjänsteskrivelse 201 1-0 l -27.

Yrkanden

Jan-OlofJohansson (S): avslag på samhällsbyggnadsforvaltningensförslag.

Mats Karlsson (M): avslag på samhällsbyggnadsförvaltningens förslag i att-sats 1 och bifali
till att-sats 2-3.

Yngve Berlin (K): bifalltill samhällsbyggnadsförvaltnjngensforslag i att-sats 1 och avslag på
att-satserna 2-3.

Roland Karlsson (FP): bifall till Mats Karlssons yrkande med tillägg till att-sats 3 ”som ska
finansierasgenom omdisponering i egen budget.”

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på samhällsbyggnadsförvaltningensforslag i att-sats 1 mot avslag.

Proposition på samhällsbyggnadsförvaltningensforslag i att-sats 2 mot avslag.

Proposition på samhälisbyggnadsfoivaltningens forslag i att-sats 3 mot Roland Karlssons
yrkandeom bifall till samhäilsbyggnadsforvaltningensforslag i att-sats 3 med tillägg.
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Propositioner

Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsföwaltningens förslag i att-sats l mot
avsiag och finner, att kommunstyrelsenbeslutaravslå förslaget.

Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsföivaltningens förslag i att-sats 2 mot
avslag och finner, att kommunstyrelsen beslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på samhäilsbyggnadsföivaitningens förslag i att-sats 3 mot
Roland Karlssons yrkande om bifall till samhällsbyggnadsföivaltningens förslag i att-sats 3
med tiliäggoch finner, att kommunstyrelsen beslutarbifallaRoiand Karlssons yrkande.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beviljarpianbesked för den kommunala detaljplanen ”Norra Valbodalen”.

Detaljplanenges prioritet 2 i arbetsprogrannnetför detaljplaneroch att planarbetetstartar
tidigast 2012-01-01. Innan dess ska en geoteknisk utredning genomföras som ska finansieras
genom omdisponering i egen budget.

Reservation

Mot beslutetanmäler ledamoten Yngve Berlin (K) skriftlig reservation.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Ansökan om planbesked - Norra Valbodaie

Televerkethade för ett tjugotal år sedan en upplysnlngskanrpan]för att slippa kostnader för

söndergrävda kablar. Budskapet var. "Ring först, gräv sedan".

Kommunen har mycket att lära av Televerketskampanj.

Förhastade beslutoch beslutsom bygger på lösa grunder måste undvikas. Resultatet av en

geoteknisk utredning (som vi yrkade bifalltill)kommer I bästa falla att ge svar på vad som är

möjligt och ekonomiskt försvarbart att göra på detta område.

Citat tjänsteskrivelsen: ”Då stor osäkerhet avseende t. ex. de geotekniskaförhållandenaråder
så är det svårt att så här tldigt r' processen förutse i vilkenomfattningen exploatering av

området kon komma att genomföras. Därför är det också svårt attförutse
exploateringskostnodemo."

Förhastade (och felaktigt tagna) beslut/löftensom Lex. när byggnader måste flyttasför att

nya beslutoch löften ges för annan verksamhetpå samma område, det ser inte vi som bra

planering.

Vad vi förstår behövs ingen ny detaljplan (dock en vattendom) för att utvidga
småbåtshamnenvirket är värt att tänka pâ när de ekonomiska förutsättningarna bedöms.

sålänge kommunen äger småbåtshamnarnamed siälvkostnadsprincipenför

båtägarkollektivetår det ingen "risk affär” att utöka båthamnen.Snarare är det ett sätt att

göra kommunen mer attraktiv utan att belastaskattebetalarna.

Men då gäller det att man inte lägger en död hand över detta område med dyra
investeringar för annan och mer osäker verksamhet. Att lova eller förespegla ett antai
"intressentef plats för diverse verksamheter innan man har koii på förutsättningarna och
kostnaderna är ett politiskt/ekonomisktvågspei.

Man skall heller inte glömma att världen är full av lyx sökare inte minst i jakt på strandnära
områden.

Jag reserverar mig mot mer långtgående beslutän beslutetatt genomföra en geoteknisk
utredning.

Lysekilden 13 februari 2011 Yngve Berlin
Kommunistlska Partiet

v _
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§7

YTTRANDETILL KOMMUNALFÖRBUNDETFYRBODALÖVER FÖRSLAG TILL
STRUKTUR FÖR ETT GEMENSAMT ARBETE KRING BESÖKSNÄRINGEN I
FYRBODALUNDER 2011 OCH 2012
Dnr. LKS 10-454-141

Kommunalförbundet Fyrbodal har utarbetat ett förslag till struktur för ett gemensamt arbete
kring besöksnäringen i Fyrbodal under 2011 och 2012. Förslaget har remitterats till samtliga
kommuner för yttrande. Näringslivsenhetenhar utarbetat förslag tillyttrande 201 1-01-12.

Beslutsunderlag

KommunalförbundetFyrbodals remisshandling 2010-1 1-22.
Näringslivsenhetens yttrande 20] 1-01-12.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutargodkänna upprättat förslag till remissyttrande.

Beslutet skickastill

KommunalförbundetFyrbodal
Näringslivsenheten
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§8

KQMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG ATT LÄMNA FÖRSLAG PÅ
FÖRANDRINGAR AvNUVARANDEPOLITISKA ORGANISATION
Dnr LKS 10-471-104

Kommunstyrelsen fick 2010-11-25 i uppdrag att på kommunfullmäktiges sammanträde2010-
12-16 lämna förslag på vissa förändringar av nuvarande politiska organisation. Som en del i
detta föreslogs, att ansvaret för planprocessen enligt gällande lagstiftning skulle överflyttas
från miljö- och byggnadsnämndentillkommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadschefen utarbetade ett förslag till förändringar avseende en överföring av

ansvaret för detaljplanearbetetñån miljö- och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen med
tillhörande reglementsiörändringar. Vid sammanträde 2010-12-08 ställde sig
kommunstyrelsen bakom detta förslag.

Vid behandlingen av föreslagna förändringar av den politiska organisationen vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2010-12-16 beslutade konnnunfullmäktige att
âterremittera förslagen för kompletterande utredning.

Samhällsbyggnadschefen har i tjänsteskrivelse 2010-12-27 sett över tidigare förslag och
lämnat ett reviderat förslag.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-11-25, § 6.
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2010-12-02.
Samhällsbyggnadschefenstjänsteskrivelse 2010-12-02.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-12-08, § 232.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-12-16, § 27.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2010-12-27.

Yrkanden

Jan-Olof Johansson (S), Yngve Berlin (K) och Inge Löfgren (MP): avslag på
samhällsbyggnadsförvaltningensförslag.

Mats Karlsson (M): bifalltillsamhällsbyggnadsförxialtningensförslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsföivaltningens förslag mot avslag och
tioner, att kommunstyrelsen beslutarbifallaförslaget.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktige beslutaratt ansvaret för detaljplanearbetemm. överförs ñån miljö- och
byggnadsnämndentillkommunstyrelsen från och med 1 mars 2011.
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Konnnunñlllmäktige beslutar om följande ändringar i ”reglemente för Miljö- och
byggnadsnämnden?

Ny lydelse § l: Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom
byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt
plan- och bygglagen (PBL). Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt
annan lag ska fullgöras av den kommunalanämnden 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.

Kommunfullmäktigebeslutarom följande ändring av ”reglemente for Kommunstyrelsen°°z

§ 2 kompletteras med ”Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom
planväsendet enligt PBL 5 kap. 29, 32 och 33 §§, enligt sammanställning”.

Beslutet skickas till

Konnnunftzllmäktige
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§9

FÖRDELNING AV 2011 ÅRS INVESTERJNGSBUDGETPÅ VERKSAMHETERNA
vnmçsmvmnrssröx),SAMHÄLLSBYGGNADGATA/PARK,
SAMHÄLLSBYGGNADGÅNG/CYKELVÄGARSAMT PLAN OCH
EXPLOATERINGSVERKSAMHET
Dnr: LKS 10-493-041

Kommunfullmäktige fastställde i beslut om budget för är 2011 en investeringsbudget for
Verksamheternaverksamhetsstöd, samhällsbyggnad gata/parkoch samhällsbyggnad GC-vägei*
omfattande 20 nmkr. lnvesteringsbudgeten för plan- och exploateringsverksamhetfastställdes
till 5 mnkr.

Ansvariga chefer har efter samråd föreslagit, att anslaget på 20 mnkr fördelas jämt mellan
verksamhetsstöd och samhällsbyggnad och har med detta som utgångspunkt redovisat förslag
på fördelning av investeringsanlagenpå olika objekt.

Beslutsunderlag

Administrativechefens tjänsteskrivelse 2010-12-29 med bilagor.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisad fördelning av 2011 års investeringsbudget
för verksamheternaverksamhetsstöd, samhällsbyggnad gata/park, samhällsbyggnad GC-vägar
samt plan- och exploateringsverksamhet.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsföivaltningen
Enheten för verksamhetsstöd
Ekonomienheten
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§10

INFORMATIONS-OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY
Dnr. LKS 11-9-003

Idag finns ingen gemensam plattform inom Lysekils kommun för kommunikation med
omvärlden. Olika förvaltningar gör på olika sätt och Inånga inom kommunen utformar sin
kommunikation efter eget tycke och smak. Det är ineffektivt, kostnadsdrivande och ger utåt
en väldigt splittrad bildav Lysekil.

Enheten för Information, kvalitet och folkhälsa har tagit fram en gemensam övergripande
strategi för kommunikation samt en informationspolicy för medarbetarna. Båda är
genomarbetademed kommunens bolag och förvaltningar.

Policyn och strategin ska bidra tillatt:
o Skapa en övergripande samsyn kring kommunikation för Lysekils kommun

och de koznmunala bolagen
e Ge medabeteare en trygghet i informationsfrågor och tydliggöra vem som

pratar, och när - kommunen ”pratar med en röst”
o Använda ett enhetligt utseende och på så vis skapa en trygghet och förvissning

hos mottagare om att det är Lysekilskommun som är avsändare.
e Visa på möjligheterna att återanvända kommunikativa idéer och material som

redan finns och på detta sätt effektivisera

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretsskrivelse 2010-11-17 med förslag tillkonnnunjkationsstrategi och
informationspolicy.

Yrkanden

Bifall till förslaget med följande ändringar:

l. Meddelarfriheten skall inarbetasi informationspolicyn.

2. Sakområden som miljömedvetenkommun skali tas ur kommunikationsstrategin.

Propositionsordning

Konnnunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå konnnunledningskontoretsförslag.

Propositionpå inge Löfgrens två ändringsyrkandenmot avslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontorets förslag och finner, att
kommunstyrelsenbeslutarbifallaförslaget.
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Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens två ändringsyrkanden mot avslag och
finner, att kommunstyrelsenbeslutaravslå Löfgrens ändringsyrkanden.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktige beslutaratt kommunikationsstrateginfrån och med våren 2011 ska vara

det övergripande och långsikiga dokument som gäller kring kommunikation for Lysekils
kommun och de konununalabolagen. '

Kommunfullmäktige beslutar att informationspolicyn från och med våren 2011 skall vara det
dokument som medarbetarnapå Lysekilskommun och de kommuala bolagen arbetar med för
att säkerställa att man förhållersig på rätt sätt i infonnationsfrägor.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige
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§11

INFORMATION OM FÖRSLAG TILL SAMVERKANSPLANFÖR VÃERDEFULLA
KUST OCH HAVSOMRÃDEN- PILOTPROJEKTNORRA BOHUSLAN
Dnr LKS ll-

ProjektledareIngela Isaksson, länsstyrelsen, informeraro1n förslag till Samverkansplan för
värdefulla kust och havsområden - pilotprojekt i norra Bohuslän.

Kommunstyrelsen antecknar inforlnationen.
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§12

SOCIALNÃMNDENS INTERNKONTROLL2010
Dnr LKS 10-480-042

Socialnämnden anmäler till kommunstyrelsen, att den internkontroll socialnämnden beslutat
om för 2010 inte har kunnat genomföras p.g.a. att erforderliga personalresurser inte funnits
for att fullfölja uppdraget.

Beslutsunderlag

Socialnämndensprotokoll 2010-12-14, § 175.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antecknar informationen.

Beslutet skickastill

Socialnämnden
Ekonomienheten
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§13

POLITISK ORGANISATION FÖR soCIALNÄIi/_INDENS
__vnRKsAMnErsorgIRADnKOMMUNFULLMAKTIGESUPPDRAG ATTLAMNA

FORSLAG PÅ FORANDRINGARAvNUVARANDEPOLITISKA ORGANISATION
Dnr LKS 10-471-104

Kommunstyrelsen fick 2010-11-25 i uppdrag att på kommunfullmäktiges sammanträde2010-
12-16 lämna förslag på vissa förändringarav nuvarandepolitiska organisation.

Bl.a. föreslogs, att man genomför en uppdelning av nuvarande socialnämndens
verksamhetsområde innebärande, att nuvarande verksamhetsområde delas på två nämnder, en

individ- och myndighetsnänmd och en vård- och omsorgsnämnd. Fördelningen av
verksamheterna skulle i huvudsak grunda sig på den Lippdelning av verksamheterna som

redovisades i genomlysningen av socialnämndens verksamhet 2009. Värdera nämnden
föreslogs få 7 ledamöter och 7 ersättare.

Kommunledningskontoret har i tjänsteskrivelse 2010-12-02 lämnat förslag på förändringar
avseende nuvarande socialnämndens ansvarsområde samt förslag till nya reglementen. Vid
sannnanträde2010-12-08 ställde sig kommunstyrelsen bakom detta förslag.

Vid behandlingen av föreslagna förändringar av den politiska organisationen vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2010-12-16 beslutade kommunfullmäktige att
återremittera förslagen för kompletterande utredning. Återremissen omfattade också ett
ändringsyrkande från Roland Karlsson mil. avseende reglementen för cle båda nya
nämnderna.

Beslutsunderlag

Konnnunfizllinäktigesprotokoll 2010-1 1-25, § 6.
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2010-12-02.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-12-08, § 232.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-12-16, § 27.
Administrativechefens tjänsteskrivelse 2011-01-31.

Yrkanden

Ann-Charlotte Strömwall (FP): tillägg i reglementet för Individ- och myndighetsnänmdeir -
att detta kompletteras med skuldsanoringsiag (2006:548).

Margareta Lundqvist (S), Klas-Göran Henriksson (S) och Yngve Berlin (K): avslag på
kommunledningskontoretsförslag.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsorclning:

Proposition på konnnunledningskontoretsförslag mot avslag.
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Proposition på Arm-Charlotte Strömwalls tilläggsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommun]edningskontorets förslag mot avslag och finner,
att konnnunstyrelsen beslutarbifallaförslaget.

Omröstning begärs

Kommunstyrelsenbeslutargodkänna följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltillkommun!edningskontoretsförslag.

Nej-röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen beslutar med 6 ja-röster och 5 nej-röster att bifalla
kommunledningskontoretsförslag (se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på Ann-Charlotte Strömwalls tilläggsyrkandeoch finner, att
kommunstyrelsenbeslutarbifallayrkandet.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

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

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

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet för individ- och myndighetsnämnden
kompletteras med skuldsaneringslag(2006:548).

Kommunfullmäktige beslutar att en uppföljning av den nya politiska organisationen skall
lämnas tillkommunfullmäktigei oktoberoch att en utvärdering skall ske efter 1 år.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige
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§14

REVJDERAD ARBETSQRDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMT
INRATTANDEAVMILJOBEREDNING
Dnr: LKS 10-471-104

Bakgrund

Kommunstyrelsen fick 2010-11-25 i uppdrag att på kommunfullmäktiges sammanträde 2010-
12-16 lämna förslag på vissa förändringar av nuvarande politiska organisation. Ett av

förslagen var, att under kommunfullmäktige bilda en miljöberedning med i huvudsak
följande uppdrag:

e Med ett kommunövergripandeperspektiv bevakaoch följa upp utvecklingenav miljö-
och klimatfrågorna.

e Föreslå insatser för att öka engagemang och insatser för ett systematiskt miljöarbete
och en hållbarutveckling såväl i kommunen som organisation som i samhället i stort.

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

e Bevaka att miljöpolicyngenomsyrar övergripande planering som översiktsplan,
boendestrategi, framtagande av styrdokument samt att klimatstrateginföljs upp.

0 Vara rådgivande och initicrande i förhållandetilikommunens miljö- och

energistrategiplanering.

o Genomföra regelbunden avstämningai' med berörda nämnder och styrelser kring
beredningens arbete.

Miljöberedningenföreslogs få ll ledamöter. De partier, som inte bereds plats i beredningen
när den utses, skulle få adjungeraen ledamot i beredningen.

Reviderad arbetsordningför kommunfullmäktige

Inrättandet av en miljöberedning föreslås ske genom ett tillägg till kommunfullmäktiges
arbetsordning, § 34a, där miljöberedningens uppdrag, sammansättning mm. beskrivs. Vid
revideringen av arbetsordningen har också gjorts tillägg i § 29a som innebär, att besvarandet
av medborgarförslag kan överlämnas till kommunstyrelsen eller nämnderna. Detta förslag till
förändring redovisades för kommunstyrelsen i maj 2010 som ett led i arbetet att kunna
besvara medborgarförslag inom angiven tid. Därutöver har en redaktionell förändring skett i §
23. Samtliga förändringar är markerade i arbetsordningenshögermarginal.

Beslutsunderlag

Administrative chefens tjänsteskrivelse 2011-02-02 med reviderad arbetsordning för
kommunfullmäktige.
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Kommunstyrelsens forslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner reviderad arbetsordning for fullmäktige innebärande bLa.
inrättande av en miljöberedningatt gälla from. 2011-03-01.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige
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§ 15

GODKÄNNANDE"AV NY FÖRBUNDSORDNING 1 SAMORDNINGSFÖRBUNDET
NORRA BOHUSLAN
Dnr: LKS 10-375-042

Samordningstörbundet Norra Bohusiän har under föregående år utarbetat ett förslag till ny
forbundsordning för förbundet. Tidigare förbundsordning antogs år 2006.

Beredning

Samordningsforbundets skrivelse 2010-10-07.
Förslag tillny förbundsordning.
Tidigare förbundsordning från år 2006.
Lag (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner ny iörbundsordning för Samordningsforbundet Norra
Bohuslän.
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§16

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Inkomna skrivelser/protokollm m :

A. Skrivelse från Agne Olausson, Skunnnedal, Lysekil,ang. samverkande
Överförmyndare. (Dnr 10-364-190)

B. Skrivelse från Agne Olaussonmil. ang. närvaro av handläggare för
överförmyndarärenden i kommunen. (Dnr 10-364-190).

C. SamordningsförbundetNorra Bohuslän - Verksamhetsplanmed budget fo1°2011. (Dnr
116-041).

D. RäddningstjänstforbundetMitt Bohuslän, § 50 2010 e beslut om taxor mm. för
tillständshanteringoch tillynav brandfarligaoch expioasiva varor. (Dnr 10-290-175).

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt anteckna redovisningen i protokollet.
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§ 17

REDOVISNING AV DELEGATIONSBESLUT

Anmälan om fattade beslut enligt delegationer till iltskott, ordföranden samt inom
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmar'på sammanträdesbordet:

Kommunstyrelsens ordförande - övriga delegationer - nr 9/2010 och 142/2011
Kommunchefens delegationer-nr 14-15/2010
Administrativechefens delegationer »- nr 13-20/2010 och 1-3/2011
Näringslivschefens delegationer - nr 3/2010 och 4-5/2011

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som fortecknas i
protokoll 201 1-02-09.
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§ 18

REDOVISNING AVBOLAGS- OCH RÅDSPROTOKOLL

Amnälan av protokoll trån konnnunala bolag, handikappråd och pensionärsråd enligt
samlingspärmarpå sammanträdesbordet:

Lysekils Stadshus AB, Protokoll e 2010-12-22
RAMBO AB, Protokoll - 2010-11-10 samt 2010-12-16
LEVA i LysekilAB, Protokoll -

LysekilsBostäderAB, Protokoll -

Havets Hus, Protokoll-
LysekilsStuveri AB, Protokoll-
LysekilsHamn AB, Protokoll-
KolholmarnaAB, Protokoll- 2010-1 1-17
RäddningstjänstforbundetMitt Bohuslän - 2010-12-17

Kommunala Pensionärsrådet w

Kommunala Handikapprådet-

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av de bolags- och rådsprotokoll som
fortecknas i protokoll 2011-02-09.
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§19

JUSTERINGSLISTAFÖR 2011-2014

Kommunledningskontorethar upprättat förslag till justeringslista för mandatperioden 2011-
2014 enligt följande:

 
 

 

 

 Kvartal
01-01--03-31
04-01 --06-30
07-01--09-30
10-01-12-31

 
  Jan»0lofJohansson

Klas-GöranHenriksson
Margareta Lundqvist
Inge Löfgren

Ann-Charlotte Strömwall
Yngve Larsson
Mats Karlsson
Kent Olsson

 
 

  
   

   

Då någon av ovanstående justerare inte är närvarande vid sammanträdet, skall den i tur
nästkommande kvartal upptagna justeraren automatiskt tjänstgöra som justerare. Under sista
kvartalet skall vid frånvaro den träda in, som står överst på listan etc.

Om inte någon av ovanstående ledamöter kan justera, skall annan ledamot ur

kommunstyrelsen utses som justerare.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt fastställa ovanstående lista över justerare att jämte ordföranden
justera sammanträdenasprotokoll under mandatperioden.

JUSTERING Sign: »7
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§ 20

UTSKOTTINOM KOMMUNSTYRELSEN

Bakgrund

En stabil och trygg ekonomi är oerhört viktigt för att skapa en positiv utveckling i Lysekils
kommun. För att kraftsamla kring detta har kommunstyrelsens ordförande föreslagit, att ett

nytt ekonomiutskott tillsätts under kommunstyrelsen och en ny typ av budgetprocess inleds
för 2012. Samtliga politiker och chefer utbildasi ekonomistyrning.Mätbara mål och nyckeltal
skall vara vägledande för verksamheterna.Hela koncernen, d.v.s. bolag och förvaltningar
skall också få tydligare direktiv för att gemensamt bidra till kommunens ekonomiska
utveckling.

Nuvarande politiska organisation

Enligt gällande reglemente äger konnnunstyrelsen att inom sig utse tttskott. Under den gångna
mandatperiodenhar kommunstyrelsenhaft ett ledningsutskott som i huvudsak har haft en

beredanderoll tillkommunstyrelsen men som också fattat beslut i vissa gtuppei' av frågor
enligt fastställd delegationsordning. Ledningsutskottet har tillikavarit budgetberedningoch
dessutom styrelse i LysekilsStadshus AB och KolholmarnaAB. Utskottet skall enligt
reglementet inte ha ersättare.

Kommunstyrelsens utskott mandatperioden2011-2014.

Under den nyss påbörjade ntandatperioden föreslås kommunstyrelsen utse två utskott,
ekonomiutskottoch ledningsutskott.

Ett ekonomiutskottskapas med uppgift att arbetamed budget och budgetprocessen,
budgetuppföljningar/bokslut,mål- och kvalitetsarbetesamt finansiella frågor. Utskottet
bereder frågor inom dessa områden tillkommunstyrelsen. Ekonomiutskottet föreslås
samtidigt utgöra styrelse i LysekilsStadshus AB.

Ledningsutskottet fortsätter sin beredande funktiontillkomntunstyrelsen inom övriga
frågeområden, bLa. inom de ärendeområden som handläggs inom
samhällsbyggnadsförzvaltningen.Om kommunfuilmäktigebeslutaratt överföra ansvaret för
planfrågor hån miljö- och byggnadsnämndentillkommunstyrelsen föreslås, att
ledningsutskottet övertar plan- och exploateringsberedningensroli. I dessa frågor adjungeras
miljö- och byggnadsnämndenspresidium till utskottet.

Utskottet föreslås utgöra styrelse i KolholmarnaAB.

Beslutsunderlag

Administrativechefens tjänsteskrivelse 2011-01-25.

Yrkanden

Mats Karlsson (M): bifalltillkommunledningskontoretsförslag.

JUSTERING Signs?57/ i?” _) i”
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Inge Löfgren (MP): avslag på kommunledningskontoretsförslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på konnnunledningskontoretsförslag mot avslag och finner,
att konnnunstyrelsenbeslutarbifallakommunledningskontoretsforslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kormnunstyrelsen bildar två utskott, ekonomiutskott och ledningsutskott, med i huvudsak
föreslagna ansvarsområden.

Kommunledningskontoret ges i uppdrag att genomföra en översyn av gällande
delegationsordning for att kunna behandlaspå kommunstyrrxalsens marssannnanträde.

Beslutet skickas till

Samtliga förvaltningar
Kommunledningskontoret
Ekonomienheten
Troman

JUSTERING sign;
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§21

VAL AV LEDNINGSUTSKOTTFÖR MANDATPERIODEN2011-2014
Dnr: LKS 10-380-101

Ledningsutskottet skall bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Nominering

Mats Karlsson (M):

Ordinarie ledamöter - Roland Karlsson (FP), tillika ordförande, Mats Karlsson (M) och
Yngve Larsson (FP).

Ersättare - Ann-Charlotte Strömwall (FP), Kent Olsson (M) och Christina Rörvall-Dahlberg
(C)-

Klas«Göran Henriksson (S):

Ordinarie ledamöter- .Tan-OlofJohansson (S) och Margareta Lundqvist (S).

Ersättare - Arm-Marie Söderström (S) och Klas«GöranHenriksson (S).

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i ledningsutskottet under
mandatperioden201 1-2014:

Ordinarie ledamöter Ersättare

Roland Karlsson (FP), ordförande Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Yngve Larsson (FP) Christina Rörvall-Dahlberg(C)
Mats Karlsson (M) Kent Olsson (M)
Jan-OlofJohansson (S) Ann-Marie Söderström (S)
Margareta Lundqvist (S) Klas-GöranHenriksson (S)

Beslutet skickas till

Samtliga valda
Kommunledningskontoret
Troman

JUSTERING Sign:
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§22

VAL AV EKONOMIUTSKOTTFÖR MANDATPERIODEN2011-2014
Dnr: LKS 10-380-101

Ekonomiutskottetbestår av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Nominering

Mats Karlsson (M):

Ordinarie ledamöter - Roland Karlsson (FP), tillika ordförande, Mats Karlsson (M) och
Ronald Rombrant (LP).

Ersättare - Yngve Larsson (FP), Kent IOlsson (M) och Christina Rörwvall-Dahlberg(C).

Klas-GöranHenriksson (S):

Ordinarie ledamöter - Jan-OlofJohansson (S) och Bo Göthesson (S).

Ersättare - Klas«GöranHenriksson (S) och Ann-Marie Söderström (S).

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i ekonomiutskottet under
mandatperioden201 1-2014:

Ordinarie ledamöter Ersättare

Roland Karlsson (FP), ordförande Yngve Larsson (FP)
Mats Karlsson (M) Kent Olsson (M)
Ronald Rombrant (LP) CizristinaRörvall-Dahlberg(C)
Jan-OlofJohansson (S) Klas-GöranHenriksson (S)
Bo Göthesson (S) Ann-Marie Söderström (S)

Beslutet skickas till

Samtliga valda
Kommunledningskontoret
Troman

JUSTERING Sign;
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§23

VAL AV STYRELSERI LYSEKILSSTADSHUSAB OCH KOLHOLMARNAAB
Dnr: LKS 10-380-101

Styrelser skall utses i Lysekils Stadshus AB och Kolholmarna AB för den konnnande
mandatperioden.

Nominering

Roland Karlsson (FP): att kommunstyrelsen utser ekonomiutskottet att tillikavara styrelse i
LysekilsStadshus AB och ledningsutskottet att tillikavara styrelse i KolholmamaAB.

Kommunstyrelsens beslut

Konnnunstyrrelsen beslutar att utse ekonomiutskottet att tillika vara styrelse i Lysekils
Stadshus AB och ledningsutskottet att tillikavara styrelse i KolholmarnaAB.

Beslutet skickas till

Respektive bolag
Kommunledningskontoret
Troman

JUSTERING Sign:)
/á ,,

n

n.

.H/



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2011-02-09 39 (45)

§24

VAL AV REPRESENTANTER I KOMMUNALA PENSIONÄRSRÃDET OCH
KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET
Dnr: LKS 10-

En representant och en ersättare skall utses i respektive råd.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser ordföranden att vara kommunstyrelsens representant i de båda råden
med kormnunstyrelsens 2:e vice ordförande som ersättare.

Beslutet skickastill

Socialförvaltningen
Samtliga valda
Troman

JUSTERING Sign
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§25

VAL AV LEDAMOT OCH ERSÄTTAREI DEN IDEELLA FÖRENINGEN LEADER
RANRIKA NORRA BOHUSLÄN
Dnr: LKS 10-

Kornmunen skall utse en ledamot och en ersättare i den ideella föreningen Leader Ranrike för
år 201 l.

Beslutsunderlag

Mail från projektledaren2010-10-29.

Kommunstyrelsens beslut

Konununsfyrelsen beslutar att utse ordföranden Roland Karlsson till ledamot och
näringslivssekreterareKristina von Schenck tillersättare.

Beslutet skickas till

Ideella föreningen Leader Ranrike norra Bohuslän
Samtliga valda
Näringslivsenheten

JUSTERING Sign:
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§ 26

FIRNIATECKNINGSRÃTT INOM KOMMUNSTYRELSENS
VERKSAMHETSOMRÅDEMANDATPERIODEN2011-2014
Dnr: LKS 10-492-002

Förteckningen över firmatecknare inom kommunstyrelsen verksamhetsområdehar gällt under
den gångna mandatperioden. Förslag till firmatecknare for kommande mandatperiod har
upprättats. Samtidigt upphävs tidigare gällande delegationer.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fr.o.m. 2011-01-01 och under resterande del av

mandatperioden, godkänna följande lista över firmatecknare:

1. Plusgiro" och bankutbetalningar Kommunstyrelsens ordf/kommunalråd,
1:e och 2:e vice ordf., kommunchef,
administrativ chef, ekonomichef,
personalchef, chef for serviceenheten,
ekonom, assistent tvâ i förening

2. Köpehandlingar, avtal/kontrakt, Kommunstyrelsens ordf/kommunalråd
fullmaktei* och andra kvalificerade och vid förhinder 1:e eller 2:e vice ordf.
handlingar och med kontrasignationav kommunchef,

administrativ chef, ekonomichef,
personalchef, chefen för verksamhetsstöd,
samhällsbyggnadschef eller mark- och
exploateringsingenjöi*

3. Låne- och borgensförbindelser inom Kommunstyrelsens ordf/kommunalråd
ramen for kommunfullmäktiges beslut och vid förhinder 2:e eller 2:e vice ordf.
och enligt gällande delegationsordning med kontrasignation av kommunchef,

administrativ chef eller ekonomichef

4. indrivning av fordringar Kommunchef administrativ chef,
ekonomichef, personalchef samt assistent
tvâ i förening

5. Momsdeklaratioir Assistent

6. Underlag for iöneutbetaining/lönelista Personalchef, bildningschef,
personalsekreterare samt löneassistent två
i förening.

7. Leasingaxrtal för fordon Kommunchef, administrativ chef,
ekonomichef, personalchef,
samhällsbyggnadschef, inköpare, chefen
for serviceenheten samt ekonom två i
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förening.

Ovanstående ñrmateckningsrätt gäller for följande personer:

Kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd
Mats Karlsson1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

2:e Vice ordförande i kommunstyrelsen
Kommunchef
Administrativchef
Ekonomichef
Personalchef
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Upphandlare/inköpssamordnare
Personalsekreterare
Bildningschef
Samhällsbyggnadschef
Mark-och exploateringsingenjöi'
Mark-och exploateringsingenjör
Chef for Verksamhetsstöd
Chef for serviceenheten
Assistent
Assistent
Assistent
Assistent
Assistent
Löneassistent
Löneassistent
Löneassistent
Löneassistent
Löneassistent
Löneassistent
Löneassistent
Löneassistent

Beslutet skickas till

Roland Karlsson

Jan-OlofJohansson
Lena Fischer
Ola Ingevaldson
Theresa Eldsjö
Larsolov Jovemo

Helena Svensson
Eva-Marie Magnusson
Ulrika Sernemo
Ulla-Britt Nissbrandt
CathrinePetersén
Marina Bragd-Karlsson
Christer Höglind
Maitin Calermo
Mats Tiilandei'
Jeanette Almroth
Sara Ohlsson
Susanne Kristensson
Sture Martinsson
Katarina Andersson
Eivor Svensson
Marita Emilsson
YvonneAxelsson
Marie-Louise Bäck
ElisabethThorsell
Inger Ivarsson
ElisabethBjörkman
Ingela Olsson
Alice Elfström
Miriam Nygren
Mona Järphag
ElisabethLokrantz

Samtliga enheter inom konnnunstyrrelsens verksamhetsområde

JUSTERING Sign”
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§ 27
ARKIVMYNDIGHETENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR
PROJEKTHANDLINGAR
Dnr: LKS l 157-004

Enligt arkivlagen får allmänna handlingar gallras om det finns gallringsbeslut. En
förutsättning för gallring är dock att handlingarna inte behövs för att tillgodose allmänhetens
rätt till insyn, förvaltningens eller rättsskipningens behov samt forskningsändamål.

Arkivmyndigheten(kommunstyrelsen) får i enlighet med Lysekilskommuns arkivreglertteitte
(punkt 10) besluta om gallring när samma verksamhet bedrivs av flera myndigheter. Med
myndighet avses även kommunala företag.

Att bedriva projekt kan sägas vara en sådan verksamhet. l bifogad dokumenthanteringsplan
regleras bevarande/gallring förde handlingar som kan tänkas uppkomma i ett projekt.

Eftersom det oftast är många inblandade i ett projekt finns risken att dokumentationenfaller
mellan stolarna, även om samma lagar och regler gäller för registrering och arkivering i
projekt som i övrig verksamhet. Ett dokumentmed hanteringsrutiner för projekthandlingarhar
därför utarbetats inom ramen för kommunarkjvetsuppdrag enligt arkivreglementet(punkt 4).

Beslutsunderlag

Kommunarkivarienstjänsteskrivelse 201 1-0 l - l O.

Kommunstyrelsens beslut

1. Antar arkivmyndighetens dokumenthanteringsplan för projekthandlingar inkl.
hanteringsrutiner.

2. Dokumenthanteringsplanensbevarande/gallringsplanskall gälla även för de kommunala
bolag, där Lysekils kormnun är majoritetsägare. Dokumenthanteringsplanens kolumn för
registrering får anses som vägledande liksom dokumentet med hanteringsrutinerna.

Beslutet skickas till

Samtliga förvaltningar
Samtliga bolag
Kommunarkivarien
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§ 28

ARKIvMvnDIGHETENsDOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR HANDLINGAR
AVTILLFALLIGELLER RINGA BETYDELSE
Dnr: LKS 11-8004

Enligt arkivlagenfår allmänna handlingarendast gallras med stöd av särskild lagstiftningeller
kommunalt gallringsbeslut.En förutsättning för gallring är dock att handlingarna inte behövs
för att tillgodose allmänhetens rätt till insyn, förvaltningens eller rättsskipningens behov samt
forskningsändamâl.

Arkivmyndigheten(kommunstyrelsen) får i enlighet med Lysekilskommuns arkivreglemente
(punkt 10) besluta att handlingar av rutinmässig art, vilkasart skall specificeras i beslutet, får
utgallras hos kommunens samtliga myndigheter. Med myndighet avses i reglementet även
kommunala bolag.

Hos konnnunens myndigheter och företag förekommer en rad handlingar som utan olägenhet
skulle kunna gallras (förstöras) när de inte längre är aktuella. Vilka dessa är framgår av

bifogaddokumenthanteringsplan.

Beslutsunderlag

Konnnunarkivarienstjänsteskrivelse 201 l -0l-10.

Kommunstyrelsens beslut

l. Allmänna handlingar av tillfälligeller ringa betydelse enligt bif. dokumenthanteringsplan
får gallras vid inaktualitet.

2. Beslutet gäller även för de konnnunalabolag, där Lysekilskonnnun är majoritetsägare.

Beslutet skickas till

Samtliga föivaltningai'
Samtliga bolag
Konununarkivarien
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§29

VAL AVREPRESENTANT 1 SAMORDNINGSFÖRBUN-DETNORRA BOHUSLÄN
Dnr: LKS 10-381-103

Lysekils kommun har att utse 1 representant i styrelsen för Samordningsforbuudet Norra
Bohuslän.

Nominering

Roland Karlsson (FP) nominerat Mats Karlsson (M).

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Mats Karlsson (M), Hjälmedalsvägen 7, 454 93 Brastad,
som representant i styrelsen för SamordningslörbundetNorra Bohuslän.

Beslutet skickastill

SamordningsförbundetNorra Bohuslän
Mats Karlsson
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