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BESLUTANDE:

Ledamöter

Mats Karlsson, 1:e vice ordf. (M)
Margareta Carlsson, 2:e vice ordf. (S)
.Tan-OlofJohansson (S)
Roland Karlsson (FP)
Torbjörn Stensson (S)
Yngve Berlin (K)
Aim-Charlotte Strömwall (FP)
Fredrik Lundqvist (M)
Ronald Rombrant (LP)
Klas-GöranHenriksson (S)
Yngve Larsson (FP)
Christina Rörvall-Dahlberg(C)
Emma Nohrén (MP)
Per-Åke Johansson (FP)
Håkan Smedja(V)
Carina Wallström (S)
Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP)
Gunnel Pettersson (S)
Thomas Falk (SP)
Lars-Åke Olsson (FP)
Thommy Collén (S)
Maria Forsberg (S), tom. 21.50 §§ 1-11
Stefan Magnusson (SD)
Anders Nilsson (S)
Per-GunnarAhlström (K)
Tom Govik (FP)
Inge Löfgren (MP)
Marianne Larsson (FP)
FilipNordqvist (obunden)
Sven-GunnarGunnarsson, ordförande (S)

Vid uppropet var, av 41 utsedda konnnunftlilmäktige,30 ordinarie ledamöter och 11 ersättare
närvarande.
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Ersättare

Håkan Möller (FP)
Siv Linnér (S)
Jan Ivarsson (M)
Margareta Lundqvist (S)
Henrik Källén (K)
Klaus Peters (M)
Bengt Andreasson (LP)
Bert Jonasson (FP)
ElisabethÅkerman (M)
Siv Lycke (C)
Klas Mellgren (S)
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§ 1

INTERPELLA_TIONOM DEN KOMMUNALÄGDATENNISHALLENOCH ANDRA
FRITIDSANLÄGGNINGAR
Dnr: LKS 11-60-821

Yngve Berlin (K) har i interpellation tillkommunstyrelsens ordförande ställt följande frågor
om den kommunalatennishallen och andra fritidsanläggningar:

0 Är du, med hänsyn tilldet initiativ som tagits av ideella krafter att utveckla bl.a.
tennisverksamheten,beredd att verka för att kommunfullmäktigeomprövar
försäljningsbeslutetavseende tennishallen?

0 du beredd att verka för att kommunen i lämplig form fortsätter att garantera
tennis/ungdomsverksamheteni kommunens tennishall?

o Om motionen törhalas eller om kommunfullmäktigemajoriteten väljer att stå fast
vid försäljningsbeslutetw hur kommer tennisklubbenslokaibehovi så fall att lösas?

e ”Beslutet” att avyttra Slättevallen från lek/idrottsverksamhettilibostäderdrabbar
även det ideella föreningars möjlighet att bedriva sin verksamhet och bidratillatt

förverkliga kommunens visioner. Vår fråga är: När/Vartogs det 'beslut som häver
överenskommelse mellan kommunen och Siättens IK?

Kommunfullmäktigebeslutaratt interpellationen får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) länmar' följande svar:

Det är beklagligtatt LysekilsTennisklubbmäste ställa in sina betalningaroch gå i konkurs.
Lysekilskommun har naturligtvis ett ansvar att de som är intresserade av tennis skall fortsätta
att kunna utöva sina fritidsintressen i Lysekilskommun. Det finns få av Västra Götalands 49
kommuner som har det fritidsutbttdet som Lysekilskonnnun har. Det märks inte minst om

man jämför kostnadernaper invånare.

Nettokostnader för icke obligatorisk verksamhet:

Lysekil2.500:-/invånareattjämförasmed ex. Tanum l.470:-/inxrånare.

Fulimäktiges beslutnån den 25 novembervar

att köpa tennishallez: i Sivik för en köpeskillingom 3,0 mkr med tillträdeper 2010-12-15,
vilketfår finansierasmed 2,8 Innkr i återvunnet borgensâtagande samt återstoden 0,2 mnkr
från kommunens cheokräkningslcredit.

Kommunfullmäktigeuppdrar åt fastighetsenheten att i samråd med näringslivsenhetenutbjuda
112111611 och medföljande utrustning med mera till försäljning. Vid en eventuell budgivnirtg där
jämbördiga bud föreiigger, ska bud där tennisverksamhetkommer att bedrivasha företräde.

Justerare: j, iltdiragsbestyvrkande:
wxm l
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Totalt nyttjade timmar i % för kommunens idrottshallar/salarmåndag- söndag, 49 veckor/år,
08.30 - 22.00 visar på följande:

Gamla Kyrkevikshallen Sl %
Kronbergshallen 64 %
Mariedalsskolansgymnastiksal 49 %
Brastads idrottshall 35 %
Bottnahallen 32 %

Svar på fråga l:
Ja, om de ekonomiska förutsättningarna finns. Det finns idag inga ytterligare medel att tillföra
fritidsverksamheten.Att tillgänglighetenför tennisen inte går att lösa i kommunens övriga
hallar/salarsom finns mera centralt eller i anslutningtill våra skolor.

Svar på fråga 2: Se svar på fråga 1.

Svar på fråga 3: Se svar på fråga l.

Svar på fråga 4:
I samband med handläggningen av investeringenpå 2 nya plastgräsplaner, fördes dialoger
mellan föreningarna om bland annat Slättevallen. Bildningsnåmndensrepresentanter
framförde i det sammanhanget att kommunenkommer att avveckla Slättevallen. Det fanns
inget intresse från föreningarnassida att överta driften. När beslut lämnades om planbeskedet
bedömdes det att det inte fanns något juridisktbindandeavtal beträffandeSlättevallen idag.

Yngve Berlin tackar för svaret.

Justerare:
, Utdragsbestyrkande:
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§2

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT UNDER VINTERMÅNADERNA HA EN
ISBANA FÖR ALLMÄNHETEN1 STADSPARBIEN
Dnr: LKS 11-10-829

Jan-Erik Andersson, Lysekil,har i medborgarförslag2011-01-13 föreslagit, att kommunen
skall ha en isbana i Stadsparkenunder vintermânaderna.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från .lan-Erik Andersson, Lysekil,2011-01-13.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutargodkänna ordförandens åtgärd.

Justerare: ' Utdragsbestyrkande:
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§ 3

MOTION OM UNGDOMENS OCH TENNISHALLENSFRAMTID
Dnr: LKS 11-15-292

Yngve Berlin (K) har i motion 2011-01-19 yrkat, att kommunfullmäktige,med hänsyn till
initiativ som tagits av ideella krafter, omprövar och häver beslutetom försäljning av

tennishallen. Dessutom yrkarmotionären, att kommunfullmäktigeskall hållafast vid, att
tennisverksamhet, idrott och ungdomsverksamhetfår förtur och att detta präglarbeslutoch
framtida ägandefoim av hallen.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionentillkommunstyrelsen och
bildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Motion från Yngve Berlin 2011-01-19.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Justerare: e Utdragsbestyrkande:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
 

Kommunfullmäktige 2011-02-24 7 (43)

§ 4

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT KOMMUNEN SKALL ARBETA FÖR FLER
BUTIKER
Dnr: LKS 11-40-140

Ibrahim Sharif, Lysekil,har i medborgarförslag 2011-02-01 föreslagit, att kommunen skall
arbeta för fler butiker.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ibrahim Sharif, Lysekil,2011-02-01.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§5

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT KOMMUNEN SKALL ARBETA FÖR FLER
BOSTÄDER
Dnr: LKS 11-41279

Ibrahim Sharif, Lysekil,har i medborgarförslag2011-02-01 föreslagit, att kommunen skall
arbeta för flerbostäder.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ibrahim Sharif, Lysekil,2011-02-01.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§6

MEDBORGAKFÖRSLAG OM ATT KOMMUNEN SKALL UPPRÃTTA ETT

STAD§MILJOPROGRAMMED FOKUS PÅ DE KULTURHISTORISKTVIKTIGA
MILJOERNAKRING KUNGSTORGET, STADSPARKENOCH KUNGSGATAN
Dnr: LKS 11-42-219

Åsa Nilsson mil., Lysekil, har i medborgarförslag 2011-02-07 föreslagit, att kommunen, för
att bevara sekelskiftesrniljön i Lysekils centrum, skall arbeta för att ett stadsmiljöprogram
upprättas med fokus på de kulturhistoriskt viktiga miljöerna kring Kungstorget, Stadsparken
och Kungsgatan.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslagettilikommunstyrelsen och
miljö- och byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Åsa Nilssonmil.,Lysekil,201 1-02-07.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Justerare: ,r Utdragsbestyrkande:
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§7

MOTION OM ATTUPPRUSTA KOMMUNENS BADPLATSERPÅ SKAFTÖ
Dnr: LKS 11-49-811

ThomasFalk (SP) har i motion 2011-02-09 föreslagit, att kommunens badplatser på Skaftö
skall uppmstas för ökad trivsel och för förebyggande av olycksfallsriskex.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen och
bildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Motion från ThomasFalck2011-02-09.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§8

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY
Dnr. LKS 103134303

Utifrån de lagändringari Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt Lagen om upphandling
inom områden vatten, energi, transporter och posttjänstei* (LUP) som trädde i kraft den 15 juli
2010 :näste kommunens policy och riktlinjeravseende upphandlingoch inköp förändras.

Förslag tillny policy och riktlinjerhar tagits fram tillsammansmed kommunerna iNorra
Bohuslän, vilketinnebär att kommunernakommer att ha likalydandepolicy och riktlinjer.Det
som lagts till för Lysekilskommuns del är bolagen. Policyn kommer att behandlasi
respektive kommuns kommunfullmäktigeunder hösten 2010.

Kommunfullmäktigebeslutade2010-10-28, § 137, att återrernittera ärendet för att överväga:

lAtt en rubrik ”socialt ansvar” införs enligt följande- Vid upphandlingskall
entreprenör/leverantörfölja de deklarationeroch konventionersom undertecknats av Sverige
inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och arbetsmiljöhänsyn.
Vid upphandlingav entreprenader och tjänster skali entreprenör vidta åtgärder så att inte lag
eller gällande svenska kollektivavtalför arbetet åsidosätts. Om entreprenören inte tecknat
svenskt kollektivavtalskall ändå motsvarandevillkorgälla 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 Lipphandlingskall vara inriktad på att
de Lipphandladevarorna och tjänsterna skall bidra till en ekologiskthållbarLitveckling. I
upphandlingarskall miljökravställas i enlighet med Miljöstyrningsrådetskriteriedokument.

3. Att kommunfullmäktigeuppmanar de övriga konnnunernaatt tillföradetsamma. Skulle
inte så ske skall detta tillägg införas att gälla som kommunens egna regler och anvisningar.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samt förslag tillpolicy, 2010-08-3 l.
Ledningsutskottets protokoll, 2010-09-15, § 102.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-06, § 162.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-10-28, § 137.
Upphandlarenstjänsteskrivelse 2010- 1 1-03.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-24, § 217.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP) och Torbjörn Stensson (S): bifalltill kommunstyrelsens förslag.

Justerare: Utdragsi)estyrlçande:
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Klas Mellgren (S):

1. att en rubrik ”socialt ansvar” införs enligt följande- Vid upphandlingskall
entreprenör/leverantörfölja de deklarationeroch konventionersom undertecknats av Sverige
inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och arbetsmiljöhänsyn.
(forts. § 2 l 7)

Vid upphandlingav entreprenader och tjänster skall entreprenör vidta åtgärder så att inte lag
eller gällande svenska kollektivavtalför arbetet åsidosätts. Om entreprenören inte tecknat
svenskt kollektivavtalskall ändå motsvarandevillkorgälla för entreprenörens anställda.
Detsamma skall gälla för eventuella underentreprenörer som entreprenören anlitat för att

fullgöra avtalet.

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

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

Yngve Berlin (K) och Håkan Smedja(V): bifalltillKlas Mellgrens yrkande.

Roland Karlsson (FP) och Torbjörn Stensson (S): avslag på Klas Mellgrens yrkande.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag mot Klas Mellgrens m.fl. yrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Klas Mellgrens m.fl.
yrkandeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Konnnnnñillmäktigegodkänner följande propositionsordning:

.la-röst för bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för bifalltillKlas Mellgrens nLfl. yrkande.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 22 ja-röster och 19 nej-röster att bifallakommunstyrelsens
förslag (se oinröstningsbilaga).

Justerare:
,

Utdragshestjrrkarade:
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Kommunfullmäktigesbeslut

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

Reservationer

Mot beslutetanmäler ledamöterna Klas Mellgren (S), Yngve Berlin (K) och Håkan Smedja
(V) skriftligareservationer.

Beslutet skickastill

Samtliga förvaltningar och enheter
Kommunens bolag
Kommunerna Sotenäs, Munkedal, Tanum och Strömstad

Justerare: a, Utdragsbestyrkande:
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- NÄRVARO-/ OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST
Mats Karlsson -I
2-
_-

Roland Karlsson -I
Torbjörn Stensson -i
ArmikaDahlberg Håkan Möilex' _-
Yngve Berlin l-
Amr-Charlotte Strömwali
Fredrik Lundqvist -2
Ronald Kombi-ant 13
Klas-GöranHenriksson
-X
--=

_-
-I
_-
-2
2_
_-
-i
;I
_-

Gunnel Pettersson -l
-I
_-
_-
-I
_-
:-
-K

Stefan Magnusson
\

-2
John Berntsson ElisabethÅkerman
_-

Per-Guanal* Ahlström _-
Fredrik Christensson Siv Lycke
-X

Inge Löfgren _-
Marianne Larsson

__

X X
X X I

FilipNordqvist X
S

å

Sven-GunnarGunnarsson
22 19

Justerare:
!

Utdragsbestyrkande:
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Reservation mot beslut i Lysekilskommunfullmäktige
2011-02-24 ärende 4 Upphandlings-och Inköpspolicy

Föreliggande antagna förslag till Upphandiings-och Inköpspoiicy är som

framgår av underlaget visserligen en förändring gentemot den tidigare, men nu
en mer urvattnad produkt, med mindre förpliktelser och ambitioner.

Att inte vilja införa yrkadeändringar l policyn innehållandesociala krav och
miljöhänsyn tyder på bristande ambitionoch omvärlds uppfattning.
Sociala krav såsom att följa av Sveriges riksdag antagna Internationella
konventioner inom områden såsom mänskliga rättigheter, arbetsrätt och
arbetsmlljöhänsyntorde väl ändå vara tiilämpbara även inom Lysekils kommun
och med all säkerhet angränsande kommuner.

Att inte vilja bättre precisera Hälso- och miljöhänsyn tiil att införa
mlijöstyrningsrädetskriteriedokumentsåsom vägledande och i stället tillämpa
mycket allmänt hållen miljöpolicysom underlag, där man inte kan utläsa någon
ambitionsom pekar på dagens ökande behov av häiso- och miljöaspektervid all
konsumtion.

Sammanfattning
Vi socialdemokraterhävdar att det vid inköp och upphandlingär viktigtattställa
krav på justa villkorvid entreprenader likaväl som miüökrav. Att den borgerliga
alliansen tillsammansmed sina övriga lierade l kommunfullmäktigeinte vill
medverka tillatt använda den kommunala Konsumentmaktsom rätt ställda
villkorvid inköp och upphandling innebär visarpå en oförmåga och bristande
insikt l de på omrâdet dagsaktuella förhållandenapå arbetsmarknadenoch
framåtsyltandemiilöanpassning. Vi anser att Lysekilskommunlnnevånarehar
förtjänat bättre engagemangpå dessa område.

Klas Mellgren Socialdemokraterna i Lysekil

Utdragsbestyrkande:

15 (43)
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Justerare:

 
Reservation § 217 Upphandilngs-och inköpspoii

k V_ i. .a

Det är pâ gränsen tiliatt man blir förvånad över vilkenenergi, fram för allt v penbrödlrna Roland
Karlsson och Torbjörn Stensson slåss för att man iNTE skall skriva in kravet påköiiéktivavtaii"L*-

-

kommunens regelverk för upphandlingoch inköp.

Vad ligger bakom? Är det brist på politiskt mod eller helt enkelt en total underkasteiseoch ett

viilkorsiöstgliiande av EU:s rå kapitalistiska ambitioneroch lagar?

Vi, för vår dei är inte så naiva att vi tror att det finns ett ”alla människors bästa" som styr arbetslivet
och att arbetarklassentryggt kan lägga_ sina iivsvilikorlhänderna på Gti-lagstiftning. Hela EU är ett

rä kapltailstisktprojekt som röjer markenför den maximala profitens brutala samhälle.

Kravmaskinersom Svenskt Näringsliv bedriveraggressiva kampanjeroch iobbar både I
regerlngskanslletoch i EU-byråkraternaskorridorer och sammanträdesrumför sina intressen. Lavaii
domen (Vaxholm)är bara ett exempel.

Att arbetare från andra nationer, med andra levnadsviiikorisina hemiänderä det grövsta utnyttjas
av svenska kapitalister borde vara känt för samtliga politiker i kommunfullmäktige.

Denna lönedumpning är inte bra för någon del av samhälle förutom de som köper arbetskraftenoch
gör extraprofit på den. kommunen kan genom politiska beslutse till attvi inte är en del av detta
röverl och att vi inte accepterarden tingens ordning.

Den drabbar inte ”bara” de inhyrda arbetaresom ofta med usla löner och uselt boende "tjänar" sina

entreprenörer. Den är lika mycket ett medel att pressa löner och arbetsvillkorför hela
arbetarklassen.Till och med en lokal speceriirandiare borde vara orolig för hur samhällets köpkraft
och skattekraft på sikt kommer att Lznderniinerasgenom denna politik.

Vi är också frågande till hur politiker i fullmäktige som ofta och gärna talar om "långsiktig hållbar
utveckling" kan blunda för att Lagen om Offentlig Upphandling i :trånga stycken blir ett lagstadgat
sabotaget mot närproducerat och mot en "rniljösmart"transportpoiitlk.

Tyvärr fick Nelsägarna majoritet denna gång för att inte skärpa villkorenvad gäller arbetsrätt och
miljö, när kommunens Inköpsregler beslutadesoch vi reserverar oss därför mot fullmäktiges beslut.

Jag vill ldenna reservation också protestera mot att det malorltetsbeslutsom togs l fullmäktige för
knappt tvâ år sedan (den 26/2 2009), aldrig skrevs in i kommunens "regelverk för inköp".

Ur kontrnunfulimäktigesprotokoll 26/2 2009 "Kommunfullmäktigebeslutarmed 18 lir-röster; 21

:tel-röster och 1 ledamotsom avståratt bifallaYngve Berlins mfl.yrkande. Kommunfullmäktige
beslutarnu byta/la motionen :innebärandeatt regelverketför kommunens Inköp och
upphandlingkompletteras enligtföljande: Entreprenör är skyldigatt vidta åtgärder så att Inte
log och/ellergällande svenska kollektivavtalför arbetetásidoslilts. Om entreprenören .inte tecknat
svenska kollektivavtalskalländå filölSl/(lfündêvillkorgälla för entreprenörens anställda, samt att

kommunens tjänstemän och/ellerfackligaföreträdarehar rätt att kontrollera löneniwieroch
övriga villkorhos entreprenörer utan kollektivavtal." d ii
Lysekilden 27 februari 2011 Yngve Berlin kommunistiska PartletuÃ/f   

Utdragsbestyrkande:

Lrar-:kiilâkorn/sun
FiLLaS-isiilrltilffiliixi

.

"_'“*“' ' i' TÃ-T.,"""J›

16 (43)
 



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
_

Kommunfullmäktige 201 1-02-24 17 (43)
 

Skriftligreservation från Håkan Smedja(V).

Vid protokolletsjustering saknas denna reservation.

Justerare: 4

l

Utdragsbestyrkande:
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§9

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

Idag finns ingen gemensam plattform inom Lysekilskommun för kommunikationmed
omvärlden. Olika förvaltningar gör på olika sätt och många inom kommunenutformar sin
kommunikationefter eget tycke och smak. Det är ineffektivt,kostnadsdrivandeoch ger utåt
en Väldigt splittrad bildav Lysekil.

Enheten för Information,kvalitet och folkhälsahar tagit fram en gemensam övergripande
strategi for kommunikationsamt en informationspolicyfor medarbetarna.Båda är

genomarbetademed kommunens bolag och förvaltningar.

Policyn och strategin ska bidratillatt:
r Skapa en övergripande samsyn kring kommunikation for Lysekilskommun och

de kommunalabolagen
0 Ge medarbetare en trygghet i informationsfrågoroch tydliggöra vem som pratar,

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

hos mottagare o1n 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 forslag tillkoznmunikationsstrategioch
informationspolicy.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-02-09, § 10.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): bifalltillkommunstyrelsens forslag.

Inge Löfgren (MP):

Bifall till förslaget med följande ändringar:

1. Meddelarfriheten skall inarbetasi informationspolicyn.

2. Sakområden som miljömedvetenkommun skall tas ur kommunikationsstrategin.

Propositionsordning

Konnnunfullznäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på kommunstyrelsens forslag mot Inge Löfgrens forslag.

Justerare:
.

Utdragsbestyrkande:
.i
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Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Inge Löfgrens forslag och
finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt kommunikationsstrateginfrån och med våren 2011 ska vara

det övergripande och långsiktigadokument som gäller kring kommunikationför Lysekils
kommun och de kommunalabolagen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt informationspolicynfrån och med Våren 2011 skall vara det
dokument som medarbetarnapå Lysekilskommun och de kommunalabolagen arbetarmed
för att säkerställa att man förhållersig på rätt sätt i informationsfrågor.

Beslutet skickastill

Samtliga förvaltningar
Samtliga bolag
Hemsida och Insida

Justerarc:
'.

Utdragsbestyrkande:
fr?? 'x' 3  111m..o)

.



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 201 l-02-24 20 (43)

§10

KQMMUNFULLMÃKTIGESUPPDRAG ATTLÄMNA FÖRSLAG PÅ
FORANDRINGARAVNUVARANDEPOLITISKA ORGANISATION
Dnr LKS 10-471-104

Kommunstyrelsen fick 2010-11-25 i uppdrag att på kommunfullmäktigessammanträde2010-
12-16 lämna förslag på vissa förändringarav nuvarandepolitiska organisation. Som en del i
detta föreslogs, att ansvaret för planprocessen enligt gällande lagstittning skulle överflyttas
från miljö- och byggnadsnämndentillkommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadschefenutarbetade ett förslag till förändringar avseende en överföring av

ansvaret för detaljplanearbetetfrån miljö- och byggnadsnämndentillkommunstyrelsen med
tillhörandereglementsförändringar.Vid sammanträde2010-12-08 ställde sig
kommunstyrelsen bakom detta förslag.

Vid behandlingenav föreslagna förändringarav den politiska organisationen vid
kommunñillmäktigessammanträde2010-12-16 beslutadekommunfullmäktigeatt
återremittera förslagen för kompletterandeutredning.

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

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-1 1-25, § 6.
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2010-12-02.
Samhällsbyggnadschefeirs tjänsteskrivelse 2010-12-02.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-12-08, § 232.
Konnnunftnllmäktigesprotokoll 2010-12-16, § 27.
Samhällsbyggnadschefenstjänsteskrivelse 2010-12-27.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-02-09, § 8.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP), .lan Ivarsson (M), Mats Karlsson (M) och Torbjörn Stensson (S): bifall
tillkommunstyrelsens förslag.

Inge Löfgren (Mf), Jan-OlofJohansson (S) och Yngve Berlin (K): avslag på
konnnunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

 

Justerare: a* Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt ansvaret för detaljplanearbetem.m. överförs från miljö- och
byggnadsnämndentillkommunstyrelsen ñän och med I mars 2011.

Kommunfullmäktigebeslutarom följande ändringar i ”reglemente för Miljö- och
byggnadsnämnden?

Ny lydelse § I: Miljö- och byggnadsnämndenfullgör kommunens uppgifter inom
byggnadsväsendetoch har det närmaste inseendet över byggnadsverksamhetenenligt
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:
fastighetsbildningslagen5 kap. 3 § tredje stycket och 14 kap. 1 § tredje stycket,
anläggningslagen 18 §. Allt enligt nedanstående sammanställning.

Kommunfullmäktigebeslutarom följande ändring av ”reglemente för Kommunstyrelsen?

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

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§11

POLITISK ORGANISATION FÖR SOCIALNÄNINDENS
_VlçRKsAMflETsnolt/_IRÃDEKOMMUNFULLMAKTIGESUPPDRAG ATTLAMNA

FORSLAG PÅ FORANDRINGAR AvNUVARANDEPOLITISKA ORGANISATION
Dnr LKS 10-47 l -104

Kommunstyrelsen fick 2010-11-25 i uppdrag att på kommunfullmäktigessammanträde201 O-
12-16 lämna förslag på Vissa förändringarav nuvarande politiska organisation.

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

individ- och myndighetsnämnd ooh en vård- och omsorgsnämnd. Fördelningen av

verksamheternaskulle i huvudsak grunda sig på den uppdelning av verksamheternasom

redovisades i genomlysningenav socialnämndens verksamhet2009. Vardera nämnden
föreslogs få 7 ledamöter och 7 ersättare.

Kommunledningskontorethar i tjänsteskrivelse 2010-12-02 lämnat förslag på förändringar
avseende nuvarande socialnämndens ansvarsområde samt förslag tillnya reglementen.Vid
sammanträde2010-12-08 ställde sig kommunstyrelsenbakom detta förslag.

Vid behandlingenav föreslagna förändringar av den politiska organisationenvid
kommunfullmäktigessammanträde2010-12-16 beslutadekommunfullmäktigeatt
återremittera förslagen för kompletterandeutredning. Återremissen omfattade också ett

ändringsyrkandefrån Roland Karlsson mil. avseende reglementen förde båda nya
nämnderna.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-11-25, § 6.
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2010-12-02.
Kommunstyrelsensprotokoll 2010-12-08, § 232.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-12-16, § 27.
Administrativechefens tjänsteskrivelse 2011-01-31.
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-02-09, § 13.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP), Torbjörn Stensson (S), Klaus Peters (M), Siw Lycke (C) och Aim-
Charlotte Strömwall (FP): bifalltill kommunstyrelsens förslag.

Anders Nilsson (S), Emma Nohrézi (MP), Inge Löfgren (MP), Håkan Smeclja (V), Margareta
Lundqvist (S) och Yngve Berlin (K): avslag på kommunstyrelsens förslag.

Roland Karlsson (FP): tillägg,att förändringen skall äga rum l april 2011 varvid ledamöter
och ersättare i nuvarande Socialnämnd entledigas fr.o.n1. samma tidpunkt.

 

Justerarc:
,i Utdragsbestyrkande:
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Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordnlng:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag mot avslag.

Propositionpä Roland Karlssons tilläggsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Omröstning begärs

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 22 jer-röster, 18 nej »röster och 1 ledamot som avstår att
bifallakommunstyrelsens förslag (se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons tilläggsyrkandeoch finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallayrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt nuvarande socialnämndens uppdrag fördelas på två nya
nämnder med namnen Individ- och myndighetsnänmd och Vård- och omsorgsnämnd.

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta föreslagna reglementenför Individ- och
myndighetsnämndenoch Vård- och omsorgsnämnden.

Kommunfulimäktigebeslutaratt reglementet för individ- och myndighetsnämnden
kompletteras med skuldsaneringslag(2006:548).

Kommunfullmäktigebeslutaratt en uppföljning av den nya politiska organisationen skall
lämnas till kommunfullmäktige i oktoberoch att en utvärdering skall ske efter l år.

Kommunfullmäktigebeslutaratt förändringen skall äga 111m 1 april 2011 varvid ledamöter
och ersättare i nuvarande Socialnämnd entledigas fr.o.n1. samma tidpunkt.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
"i
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Reservationer

Mot beslutetanmäler ledamoten Anders Nilsson (S) skriftligreservation samt ledamöterna
Yngve Berlin (K) och Håkan Smedja(V) blank reservation.

Beslutet skickastill

Samtliga nämnder och styrelser
Kommunledningskontoret
Ekonomienheten
Hemsida/Insida
Trornan

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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NÄRVARO-/ OMRÖSTNINGSLISTA    
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Mats Karlsson

S

Torbjörn Stensson
Annika Dahlberg
Yngve Berlin
Ann-Charlotte Strömwall
Fredrik Lundqvist
Ronald Rombrant
Klas-GöranHenriksson
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-Lars-Åke Olsson -
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K Per-Gunnar Ahlström
_

Fredrik Christensson Siv Lycke
s
-

Birgitta Vikingsson Klas Mellgren -
FP Marianne Larsson

Obunden FilipNordqvist
_

S SVen-GunziarGuimarsson

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesprotokoll
2011-02-24

  Reservation an ående delnin av den olätiska iednin en I socialnämnden.
Reservationen är för kommunfuiimäktige den 24 februari 2011.

Vi socialdemokrateranser att äterremissen från 16 december2010 ei har fått de svar vi frågat efter. Vi ställde

10 st frågor. Det var bara en fråga vi fick ordentligt svar på och det är att det inte blir en bestäiiar-och en

utförarnämnd. En dei individersade innan beslutetatt de var bestälfarnämndoch utfürarnämnd och en del

individerhar uppfattat förslaget annorlunda. På de andra frågorna har ntan antingen ytligtsvarat eller inte aiis

svarat på. syftet med en återremtss eller som i detta fallet en minoritetsåterremis är att ta fram mer underlag
för att kunna fatta ett klokt beslut. Många frågor som ej fått svar kommer med all förmodan komma upp
senare som en negativöverraskning. En sådan sak är exempelvis att det kommer att vara 2 nåmndordförande
och 2 vice ordförande, Istället för 1 ordförande och I vice ordförande. Detta kommer att leda tiliatt den

politiska ledningen bitrdyrare en beräknat.

Frågorna som vi ställde i mlnoritetsâterremissen:

o vad kostar en politisk organisation 7+? gånger 2 eller 11+11.

o vad kommer kostnadseffektenatt bilorganisatoriskt. Positiv eller negativ?
0 Vi väll att man tittar tydligare på deiningseffekten ur ett organisatorisktperspektiv. Blir organisationen

mer effektiv och tydligare eller tvärtom.
n Vad tycker de fackligaförbunden om förslaget?
o Vad anser socialnämndens politikerom förslaget?
o Önskar mer förtydligandevad som ska ligga på de olika nämnderna, Vill ha svar på om det en biir en

beställer-och utföramämnti eller om det blir en renodlad äidreomsorgnämnd.
o Hur kommer budgeten att fördelas mellan de olika nämnderna?
o Att ge partierna i kommonfuiimäktigemöjlighet att yttra sig.
o vad skulle effekten biIr om man har 2 st utskott i socialnämnden som hanterar frågorna?
e Skuiie man kunna bokföra äidreomsorgens budget så att den inte finansierarandra verksamheter i

framtiden och i så fait hur utan uppdelning?

/l
2011-02-28

L/ááââäi/” c4á3á§å%:;.,,g>
Anders Nilsson
För sotlaldemaâratistaidânåktigegruppznityselsi

Utdragsbestyrkande:
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§12

REVIDERADARBETSORDNINGrön KOMMUNFULLMÄKTIGESAMT
INRÄTTANDEAVMILJÖBEREDNING
Dnr: LKS 10-471-104

Bakgrund

Kommunstyrelsen fick 2010-11-25 i uppdrag att på kommunfullmäktigessammanträde2010-
12-16 lämna förslag på vissa förändringarav nuvarandepolitiskaorganisation. Ett av

förslagen var, att under kommunfullmäktigebildaen miljöberedningmed i huvudsak
följande uppdrag:

o Med ett kommunövergripandeperspektiv bevakaoch följa upp utvecklingen av miljö-
och klimatfrågorna.

0 Föreslå insatser för att öka engagemang och insatser för ett systematisktmiljöarbete
och en hållbarutveckling såväl i kommunen som organisation som i samhället i stort.

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

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

0 Vara rådgivande och initierande i förhållandetill kommunens iniljö-och

energistrategiplanering.

o Genomföra regelbunden avstämningarmed berörda nämnder och styrelser kring
beredningensarbete.

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

Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige

inrättandet av en miljöberedningföreslås ske genom ett tilläggtillkommunfullmäktiges
arbetsordning, § 34a, där miljöberedningensuppdrag, sammansättningmm. beskrivs.Vid
revideringen av arbetsordningenhar också gjorts tillägg i § 29a som innebär, att besvarandet
av medborgarförslag kan överlämnas tillkonnnunstyreisen elier nämnderna. Detta förslag tiil
förändring redovisades för kommunstyrelsen i maj 2010 som ett led i arbetet att kunna
besvaramedborgarförslag inom angiven tid. Därutöver har en redaktionell förändring skett i §
23. Samtliga förändringarär markerade i arbetsordningenshögermarginal.

Beslutsunderlag

Administrativechefens tjänsteskrivelse 2011-02-02 med reviderad arbetsordning för
kommunfulimäküge.
Kormnunstyrelsens protokoll 201 1-02-09, § 14.

Justerare:
g

Utdragsbestyrkande:
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Yrkanden

Roland Karlsson (FP) och Christina Rörvall-Dahlberg(C): bifalltiilkommunstyrelsens
förslag.

Inge Löfgren (MP): i första hand avslag på kommunstyrelsens förslag, i andra hand följande
tillägg:

Direktiv 1
Miijöberedningenskall arbetamed natur, energi,klimatoch andra miljöfrågor.

Direktiv 2
Miljöberedningenskall arbetautifrån att värna och vårda kust- och skärgårdsmiljön. Bevara
växt- och djurarter. Skydda människors hälsa mot skador och olägenheter. Minimera påverkan
på klimat, luft, hav och land. Återanvånda och återvinna produkter och råvaror så att ett

kretslopp uppnås samt att minska energiförbrukningen i samhället. Klimatpåverkanfrån alla
verksamheter skall begränsasoch användningenav fossilabränslen skall ha upphört helt tiliår
2030.

Direktiv 3
Miljöberedningenfår lov att använda Iniljöbalken,lagen om kommunal energiplaneringoch
plan- och bygglagen samt förordningar och föreskrifter till respektive lag.

Direktiv 4
Miljöberedningenskall

- Utarbetaett förslag tillnriljömålsprogramutifrån riksdagens 16 miljömål.Programmet
skall innehålla lägesbeskrivning,mål, åtgärder, genomförande beskrivningoch
uppföljning. Hela programmet skall redovisas och antas av kommunfullmäktigesenast
vid 2011 års utgång.

- Upprätta ett förslag tillenergi- och kiimatplan som utgår från att koldioxid och andra
klimatpåverkandeämnen skall minska med 5 procentenheter årligen så att Latsläppen
upphört till år 2030 enligt Västra Götalandsregionensmål. Dessutom skall, enligt EU:s
direktiv, energiförbrukningen vara 20 % lägre år 2020 än 2000 och användningenav

förnybara energislag skall ha ökat med 20 % under samma tidsperiod. Planen skall
innehållalägesbeskrivning,mål, åtgärder, genomförande beskrivningoch uppföljning.
Energi- och klimatpiairen skall redovisas och antas av kommunñlllmäktigesenast vid
2011 års utgång.

- Ansvara for att miljötillståndeti enlighet med miljög energi- och klimatplanårligen
redovisas senast den l juli efterföljande år inför kommunfulimäktige

Christina Rörvall-Dahlberg(C): att en utvärdering av miljöberedningensarbete genomförs
och redovisas efter ett år.

Propositionsordning

Konnnurañlllrnäktigegodkänner följande propositionsordning:

Justera re: Utdragsbestyrkande:
., g

mvh" ,u T7 f! If) _liw l/J,
f

l

_ _ç-“çf/(g/
Fr,



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunñillmäktige 2011-02-24 29 (43)
 

Propositionpå kommunstyrelsens förslag mot Inge Löfgrens avslagsyrkanáe.

Om kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag, proposition på Inge
Löfgrens tilläggsyrkandenmot avslag.

Propositionpå Christina Röivall-Dahlbergstilläggsyrkandemot avslag.

Propositioner

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

Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkandenmot avslag och finner, att

kommunfullmäktigebeslutaravslå Inge Löfgrens tilläggsyrkanden.

Ordföranden ställer proposition pä Christina Rörvall-Dahlbergstilläggsyrkandemot avslag
och finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallatilläggsyrkandet.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigegodkänner reviderad arbetsordning för fullmäktige innebärandebl.a.
inrättande av en miijöberedningatt gälla fr.o.m. 2011-03-01.

Kommunfullmäktigebeslutaratt en utvärdering av miljöberedningensarbete genomförs och
redovisas efter ett år.

Beslutet skickastiil

Samtliga nämnder och styrelser
Samtliga bolag
Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomienheten

Justeraret
f, Utdragsbestyrkande:
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§ 13

GODKÄNNANDEAVNY FÖRBUNDSORDNING I SAMORDNINGSFÖRBUNDET
NORRA BOHUSLÄN
Dnr: LKS 10-375-042

SamordningsförbundetNorra Bohuslän har under föregående år utarbetatett förslag tillny
forbundsordning för förbundet. Tidigare törbundsorclning antogs år 2006.

Beslutsunderlag

Samordningstörbundets skrivelse 2010-10-07.
Förslag tillny förbundsordning.
Tidigare förbunclsordning från är 2006.
Lag (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-02-09,§ 15.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigegodkänner ny forbundsordning för SamordningsfotbundetNorra
Bohuslän.

Beslutet skickas till

SamordningsförbundetNorra Bohuslän

Justerare: g' Utdragsbestyrkande:
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§14

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG SOM ERSÄTTAREI KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dm: 10-379-101

Malin Henriksson (S) har i skrivelse 2010-12-20 avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Malin Henrikssons skrivelse 2010-12-20.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigegodkänner avsägelsen,

Kommunfullmäktigeöversänder ärendet till länsstyrelsen for ny sammanräkning.

Kommunfullmäktigeframför ett tack för det arbete som nedlagts.

Beslutet skickas till

Malin Henriksson
Länsstyrelsen
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§15

AVSÄGELSE FRÅN UPPDRAG SOM ERSÃTTARE1 STYRELSENFÖR HAVETS
HUS AB
Dnr: LKS 10-3 80-102

Anita Lannesjö (S) har i skrivelse 2011-01-02 avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen
för Havets Hus i LysekilAB.

Beslutsunderlag

Anita Lannesjös skrivelse 201 1-01-02.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigegodkänner avsägelsen.

Kommunfullmäktigeframför ett tack-för det arbete som nedlagts.

Nominering

Klas-GöranHenriksson (S): som ny ersättare i styrelsen for Havets Hus i LysekilAB utse

Solveig Aronsson (S), Kvarndammen 104, 454 91 Brastad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktigeutser Solveig Aronsson (S), Kvarndammen 104, 454 91 Brastad, tillny
ersättare i styrelsen för Havets Hus i LysekilAB under mandatperioden201 1-2014.

Beslutet skickas till

Anita Lannesjö
Solveig Aronsson
Havets Hus AB
Troman

Utdragsbestyrkande: 



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 201 lw02-24

§ 16

AVSÃGELSEFRÅN UPPDRAG SOM ERSÄTTAIEI KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dnr: LKS 10-379-101

Birgitta Vikingsson (S) har i skrivelse 2011-02-20 avsagt sig uppdraget som ersättare i

kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Birgitta Vikingssons skrivelse 2011-02220.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt översända ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Kommunfullmäktigeframför ett tack för det arbete som nedlagts.

Beslutet skickastill

Birgitta Vikingsson
Länsstyrelsen
Nämndsekretariatet
Troman

.i Utdragsbestyrkande:
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§17

AVSÃGELSEFRÅN UPPDRAG SOM ERSÃTTAREI BILDNINGSNÄMNDEN
Dnr: LKS 10-380-102

Birgitta Vikingsson (S) har i skrivelse 2011-02-20 avsagt sig uppdraget som ersättare i

bildningsnänmden.

Beslutsunderlag

Birgitta Vikingssonsskrivelse 2011-02-20.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunñlllmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen

Kommunfullmäktigebeslutaratt remittera ärendet tillvalberedningen.

Kommunfullmäktigeframför ett tack för det arbete som nedlagts.

Beslutet skickastill

Birgitta Vikingsson
Valberedningen
Nämndsekretariatet
Troman

Justerare:
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§ 13

AYSÄGELSEFRÅN UPLPDRAG I SOCIALNÄMNDElf,
RADDNINGSTJANSTFORBUNDETMITTBOHUSLAN OCH HAVSSTADEN
LYSEKILUTBILDNINGS AB
Dnr: LKS IO-380- l 02

Thommy Collén (S) har i skrivelse 2011-02-22 avsagt sig uppdragen som ledamot i
socialnämnden,RäddningstjänstforbundetMitt Bohuslän och i Havsstaden Lysekil
UtbildningsAB.

Beslutsunderlag

Thommy Colléns skrivelse 2011-02-22.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktigeremitterar ärendet tillvalberedningen.

Iiormnunfullmäktigeñamför ett tack för det arbete som nedlagts.

Beslutet skickastill

Thonnny Collén
Valberedningen
RäddningstjänstforbundetMitt Bohuslän
Havsstaden LysekilUtbildningsAB
Nämndsekretariatet
Troman

Justerare: M Utdragsbestyrkande:
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§19

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND
Dnr: LKS 10-3 80-102

Till vård- och omsorgsnämnden skail 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare utses.

Nominering

Roland Karlsson (FP) nominerar följande ordinarie ledamöter och ordförande i vård- och
omsorgsnämnden:

Ann-Charlotte Strömwail (FP), ordförande
Britt-MarieDidriksson-Burscher (FP)
Marita Formell-Lagrell (M)
Siv Lycke (C)

Klas-GöranHenriksson (S) nominerat' följande ordinarie ledamöter och ordförande i Vård-
och omsorgsnämnden:

Margareta Lundqvist (S), vice ordförande
Eva Leandersson (S)
Britt-MarieKjellgren (K)

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på nomineringarnatiilordinarie ledamöter i vård- och
omsorgsnämnden och finner, att kommunfullmäktigebeslutaratt utse följande ordinarie
ledanröter:

Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Britt-Marie Didriksson-Btlrschet* (FP)
Marita FermeiLLagrell (M)
Siw Lycke (C)
Margareta Lundqvist (S)
Eva Leandersson (S)
Britt-MarieKjellgren (K)

Ordföranden ställer proposition på nomineringarnatill ordförande samt vice ordförande i
vård- och omsorgsnämnden och finner, att konnnunfulhnäktigebeslutaratt utse Ann-
Charlotte Strömxvall (FP) till ordförande och Iviargareta Lundqvist (S) tillvice ordförande.

Nominering

Roland Karlsson (FP) nominerar följande ersättare i 'vård och omsorgsnärmiden:

Anette Erlandsson (FP)
Peta/Åke .Iohanssoir (FP)

Justerare:
4
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GunillaJansson (FP)
Rickard Åkerman (M)

Klas-GöranHenriksson (S) nominerar följande ersättare i vård- och omsorgsnämnden:

Anette Björmander (S)
Carina Wallström (S)
Maria Ahlström (K)

Propositionsordning

Ordföranden ställerproposition på nomineringarnatillersättare i 'vård- och omsorgsnämnden
och finner, att kommunfullmäktigebeslutaratt utse följande ersättare:

Anette Erlandsson (FP)
Per-Åke Johansson (FP)
GunillaJansson (FP)
Rickard Åkerman (M)
Anette Björmander (S)
Carina Wallström (S)
Maria Ahlström (K)

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigeutser följande ordinarie ledamöter samt ordförande och vice ordförande i
vård= och omsorgsnämnden:

Ann-Charlotte Strömwall (FP), ordförande
Britt-Marie Did1'ikSS011=Bl11'SCh6l'(FP)
Marita Formell-Lagrell (M)
Siw Lycke (C)
Margareta Lundqvist (S), vice ordförande
Eva Leandersson (S)
Britt-Marie Kjellgren (K)

Kommunfullmäktigeutser följande ersättare i värd- och omsorgsnämnden:

Anette Erlandsson (FP)
Per-Åke Johansson (FP)
GunillaJansson (FP)
Rickard Åkerman (M)
Anette Bj örmander (S)
Carina Wallström (S)
Maria Ahlström (K)

Beslutet skickas till

Samtliga valda, socialförvaltningen, nämndselçretariaiet, 'Roman

Utdragsbestyrkande:
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§20

INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMND
Dnr: LKS 10-380-102

Till individ- och myndighetsnämndenskall 7 ledamöter och 7 ersättare utses:

Nominering

Roland Karlsson (FP) nominerat följande ordinarie ledamöter och ordförande i individ- och
myndighetsnämnden:

CamillaKarlsson (FP)
FilipNordqvist (FP)
Mats Karlsson (M), ordförande
Bengt Andréasson (LP)

Klas-GöranHenriksson (S) nominerar följande ordinarie ledamöter och Vice ordförande i
individ- och myndighetsnämnden:

Maria Forsberg (S), vice ordförande
Bill Wallberg(S)
EmmaNohren (MP)

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på nomineringarnatillordinarie ledamöter i individ- och

rnyndighetsnärrmden och finner, att konnnunfulimäktigebeslutaratt utse följande ordinarie
ledamöter:

CamillaKarlsson (FP)
FilipNordqvist (FP)
Mats Karlsson (M)
Bengt Andreasson (LP)
Maria Forsberg (S)
Bili Wallberg(S)
Emma Nohren (MP)

Ordföranden ställer proposition på nomineringarnatill ordförande samt vice ordförande i
individ- och inyndighetsnänmdenoch finner, att konmitznfizllmäktigebeslutaratt utse Mats
Karlsson (M) tillordförande och Maria Forsberg (S) till Vice ordförande.

Nominering

Roland Karlsson (FP) nominerar följande ersättare i individ- och myndighetsnämndera:

Kristina Kihlberg(FP)
Gunnar Fast (FP)

Justerare: g Utdragsbestyrkande:
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ElisabethÅkerman (M)
Ihren Coleman (C)

Klas-GöranHenriksson (S) nominerar följande ersättare i individ- och myndighetsnämnden:

MarianneKleveros (S)
Linda Svanberg(MP)

Propositionsordning

Ordföranden ställerproposition på nomineringarnatillersättare i individ- och

myndighetsnämndenoch finner, att kommunfullmäktigebeslutaratt utse följande ersättare:

KristinaKihlberg(FP)
Gunnar Fast (FP)
ElisabethÅkerman (M)
Ihren Coleman (C)
MarianneKleveros (S)
Linda Svanberg(MP)

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigeutser följande ordinarie ledamöter samt ordförande och vice ordförande i

individ- och myndighetsnämnden:

CamillaKarlsson (FP)
FilipNordqvist (FP)
Mats Karlsson (M), ordförande
Bengt Andreasson (LP)
Maria Forsberg (S), vice ordförande
Bill Wallberg (S)
Emma Nohren (li/IP)

Kommunfullmäktigeutser följande ersättare i individ- och myndighetsnäninden:

KristinaKihlberg (FP)
Gunnar Fast (FP)
ElisabethÅkerman (M)
ihren Coleman (C)
Marianne Kleveros (S)
Linda Svanberg(MP)

Kommunfullmäktigebeslutaratt överlämna tiägan om den vakanta ersättarplatsen till

valberedningen.

Beslutet skickas till

Samtliga xralda, valberedningen,sooialförvaltningen, nämndsekretariatet,Tromai:

Justerarc: Utdragsbestyrkande:
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§21

VAL AVLEKMANNAREVISORERI BOLAGEN
Dnr: LKS 10-380-102

Lekmannarevisorerskall utses i de kommunalabolagen. I RäddnjngstjänstförbundetMitt
Bohuslän skall en revisor och en revisorsersättare utses.

Kommunrevisionenhar vid sammanträde2011-01-24 upprättat förslag till fördelning av dessa
uppdrag vilkaockså utgör nominering.

Beslutsunderlag

Kommunrevisionensforslag 2011-01-24.

Propositionsordning

Ordföranden ställerproposition på förslagen till lekmannarevisoreroch revisorer och finner,
att kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslagen.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigeutser följande lekmannarevisoreroch revisorer under mandatperioden
201 I -201 4:

   
 
 
 

 

LEVA i LysekilAB LeifBergius (S) Olle Krisohansson (FP)
 
 

 
 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Anita I Andersson (s) Arne Lundqvist (OPOL)
LysekilsbostäclerAB Anders Henriksson (S) Olle Krischansson (FP)
LysekilsHamn AB LeifBergius (S) Arne Lundqvist (OPOL)
KolholmamaAB LeifBergius (S) Arne Lundqvist (OPOL)
Havets Hus i LysekilAB Anita I Andersson (S) Airita Larsson (C)
Havsstaden LysekilUtb. AB Anders Henriksson (S) Anita Larsson (C)
Fyrstads FlygplatsAB Anders Henriksson (S)
Rambo AB Anita I Andersson (S) Anita Larsson (C)
RäddningstjänstförbundetMitt Arnta I Andersson (S), Olle Krisohansson (FP),
Bohuslän ordinarie ersättare

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§22

VALAVMILJÖBEREDNING
Dnr: LKS 10-330-102

Miljöberedningenskall beståav 11 ledamöter. De partier som inte har ordinarie ledamöter i

beredningen får adjungeraen företrädare.

Nominering

Roland Karlsson (FP) som ordinarie ledamöter i miljöberedningen:

Christina RÖrvall-Dahlberg(C), ordförande
Bengt Andreasson (LP)
Jan Ivarsson (M)
KlausPeters (M)
Annica Dahlberg(FP)
Peter Holmqvist (FP)

Klas-GöranHenriksson (S) som ordinarie ledamöter i miljöberedningen:

Kent Karlsson (S), vice ordförande
Anneli Strand (S)
Siv Linnér (S)
Stig Berlin (K)
Emma Nohren (MP)

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på nomineringarnatill ordinarie ledamöter och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarutse följande ordinarie ledamöter i miljöberedningen:

Christina Rörvall-Dahlberg(C)
Bengt Andreasson (LP)
Jan Ivarsson (M)
KlausPeters (M)
Annica Dahlberg(FP)
Peter Holmqvist (FP)
Kent Karlsson (S)
Anneli Strand (S)
Siv Linnér (S)
Stig Berlin (K)
Eimna Nohren (MP)

Ordföranden ställer proposition på nomineringarnatill ordförande och Vice ordförande och

finner, att konnnunfzilhnäktigebeslutaratt utse Christina RörvallnDahlberg(C) till ordförande
och Kent Karlsson (S) tilivice ordförande i miljöberedningcn.

.instcrai-e: J Utdragsbesiyyiriçairrle:
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Vänsterpartiet, Sverigedemokraternaoch Skaftöpartiet erbjuds att adjungeraen företrädare i
miljöberedningen.

ThomasFalck, Skaftöpartiet, amnäler Bo Gustavsson, Hagen 5, 453 33 Grundsund.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigeutser följande ordinarie ledamöter samt ordförande och vice ordförande i

miljöberedningen:

Christina Rowan-Dahlberg(C), ordförande
Bengt Andreasson (LP)
Jan Ivarsson (M)
KlausPeters (M)
Annica Dahlberg(FP)
Peter Holmqvist (FP)
Kent Karlsson (S), vice ordförande
Armeli Strand (S)
Siv Linnér (S)
Stig Berlin (K)
EmmaNohren (MP)

KommunfullmäktigeadjungerarStefan Magnusson (SD) och Bo Gustavsson (SP) till
beredningen.

Beslutet skickas till

Samtliga valda
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Näanndsekretariatet
'Froman
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§ 23

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunfullmäktigetar del av följande skrivelser:

o Länsstyrelsens beslut201 1-01-12 avseende överklagandeav kommunfullmäktiges
beslutatt antal detaljplan för Dalskogen 3 (dnr LKS 08-205-214).

i Lagakraftbevis- detaljplan för Brodalens gamla kommunhus, Broberg 51:1 och 9:1.

Ufdrags!)es tyrlcande:
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